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 نيه مت اهبناجب ةسئلاج: يروق ةريعصلا تنيلا
 ال اتيش مسرت نأ لواحت ةددعتملا ناولألا مالقأب

 اهناضحأ نيب ءىبتخت اهنأك ةريمس ىلع اهسفنيب تقلأو

 : ةريمس تحاصو

 ..ىفوف اي هيإ ىرج -

 : سمهت اهنأك ةيزوف تلاق

 ..لصو اباب -

 دق ىفوف ةريغصلا نكلو ء.دعب امهيلع لخد دق بألا نكي ملو

 هتاوطخ عقو نم وأ ةقشلا باب توص نم امبر هلوصوب تسحأ

 ىتح اهنم هيارتقا درجم نأ وأ هتحئار مشت نأ تدوعت امير ىأ

 : اهتماما رول وا جرلإ .«فوخلا اذه: لك اهيخف ريقي مارك نأ قون
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 ناك !ةطرانص ةدعم ةفسالم )4 :ةنانمتا ىلإ ةيكيؤا ىلع ميل
 دوعتي ملو ..عيطاقتلا مراص ..قلخ اذكه هنأك ..هلكش ىه اذه

 اعيان ةيرهظ هوه لاقو دلما ءامقتألا
 11 فيس هديا ان كدب نام نيك >
 تنبلا تدشو هتأر نأ درجمب ةفقاو ةريمس تزفقو

 مستبت ىهو تلاقو ءاهديب ةكسمم ىهو اهعم ةفقاو .ةريغصلا
 يو تمخض يذلا ةارقلا هب ومسح ايناك :ةرهك عاتقنا

 : ههجو ةمارصو بألا
 اهنإ ..ىنم نسحأ بتكتو رقت تناك ةدراهنلا ..ةلئاه وفوف -

 نم يرتكاب دق آلا نكي علو رةتين يدر ان ءاكذلا ىكرقتو نك

 علطتي ذخأ هنكلو ةريمس حفاصيل هدي دم الو اهلبقيل وفوف هتنبا
 تنانك نكلا ةقرولاب كيسماو قارا نه ةدقاللا ىلع كوت انف ىلإ
 مقر سوت اذام عراد ال ايناك ةاولم ظوطخمم اه للنق ىف ىق
 هدي دم مث ةريغصلا تنبلا هجو ىف اهب ىقلأو ةقرولا هذه

 :”دودصي وهو ءاهوكت ىلع اهعقوو

 ..تنب اي ىد ةطبخشلا هيإ -
 :: امكان ةريعسا ىلإ تفكلا مك
 ..ةطيخشلا ىف كنم نسحأ اهنأ نيدصقت له

 تاأدبو ةريمس ردص ىلع اهسأر تقلأ دق ىفوف ةلفطلا تناكو

 نأ فاش انيناك ..توص الب تهايش ءانكم هنأ نيوغلاو ءاكنلا ىف
 تلاقو ..تاعفصلا نم ديزمب اهوبأ اهتكسي ال ىتح اهئاكبب خرصت

 : طخس ىف بألا ىلإ رظنتو اههجو مهجت دقو ةريمس
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 انكو ..ةنولملا مالقألاب بعلت ىهو ةزاجإ ةرتف ىف انك دقل -
 امهل رادأو اهعمسي مل هنأكو ..لبق نم ةساردلا نم انيهتنا دق

 : الئاق ةفرغلا نم جورخلاب مهي هرهظ
 تفشتكا نأ ىلإ ..ةلئاه اهنإ لوقت تناك كلبق تناك نم -

 تايثإ نلواحتو نكسفنأ نع نعفادت نكنإ ..ةييخ اهنأ ىسفني
 امير وأ ..ةمظعلا ةمق ىلإ تانبلاب عافترالا ىلع تارداق نكنأ

 نع زجعت وأ ..ائيش ملعتت نأ ضفرت ىهو ىفوف ىلع نقفشت
 تنبلا نيكرتتس تنأ له ..ةضيرم تناك امير ..ءىش ىأ مهف

 ؟ نآلا

 : ةريمس تلاق

 ءاشعلا لوانتت نأ ىلإ وفوف عم ىقبأسو ةعاس فصن ىمامأ

 ..مانتو

 تلاقو ةفرغلا نم جرخ نأ دعب هوحن تطخو وفوف تكرت مث
 : هادحتت اهنآك اهينيعب هينيع هجاوت ىهو هل

 ؟ ..نآلا اهتبرض اذامل -

 هبساحي ناسنإب ءىجوف هنأك اهينيع مامأ هانيع تشعتراو
 : اهرذحي هنأك اههجو مامأ هيتفش ىولي وهو لاقو هلامعأ ىلع

 مالقألاب ةطبخشلا ىوس ائيش لعفت مل اهنأ تفشتكا ىنأل -

 تحبصأ اهنإ : ىل تلق امدنع ىلع نيبذكت تنك كنأو ..ةنولملا

 ..اهتسارد ىف ةلئاه

 : ةريمس تلاق

 ..كمامأ اهنحتمأ نأ ديرت له ..تسرد العف اهنإ -
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 : اهنع داعتبالاب مهي ىهو لاق
 ..بيرق ذنم ىدنع نيلمعتو اهنيسلاجت كنإ ..مهي ال -

 وه تانبلا برض نإ لاح لك ىلعو ..كربتخأل ةصرف ىمامأو
 نأ بجي ..فوخلا ىلع ىبرأ ىنإ ..نهتيبرتل لئاسولا نسحأ
 فاخت ىتحو ..أطخ ىأ بكترت نأ نم فاخت ىتح ىنم فاخت

 ..ربكت امدنع ىعوط نع جرخت نأ
 : ةريمس تلاك
 تندلا ىف ةففاختلا كيلا !:تاننلا ةضورتل ةقيرطظ اوسأ مده

 ةبيصم لوأ ىف اهسفنب ىقلت ىتلا ىه ةبذعملا تنبلاو ..ةبذعملا
 ..اهفداصت

 اميرو هعمسيي امل اراقتحا هيتفش ىولي وهو ىمحر لاق
 : اهسفن ةريمسل اراقتحا

 ..فوخ اهلك ..امئاد ةفئاخ ىهو ىعم اهمأ تشاع دقل -
 ::تاجولا لقعاو تزشاو فلنا نم كناكو

 : ةرخاس ةنري ةريمس تلاق

 ..هللا اهمحر ..تتام اذهلو -

 : ةداج ةجهلب لاقو رثكأ ىمحر هجو مهجتو
 مل ..تتام نأب ىنم فوخلا نم تررحتو ىنتفلاخ اهنإ -

 نل اهنأ ىل نمضي ام لكب اهتطحأو ..توملاب اهل تحمس دق نكأ
 ..تتام كلذ مغرو ..تومت

 لمحأل ةيزوف انتنبا ىل تكرتو تومت نأ هتلعف ام عشبأو
 نإو ام نوكأ نا ميطتتسا ال نفأ دقت نأ نوذ .ىدحو اهمه
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 ىف ىمحر ىلإ رظنت ىهو ةريمس تلاقو ..بأ ريخ ربتعا تنك
 : ةشهدو بجعت

 :فوختلا قع فان انواع

 لخدو اهعمسي مل هلعلو اهيلع دري نأ نود ىمحر اهكرتو

 ..هءارو بابلا قلغأو ةرواجملا هترجح ىلإ

 اهردص ىلإ اهتنضتحاو ةيزوف ةلفطلا ىلإ ةريمس تداعو

 ..نونجم بأ دي نيب مألا ةميتي ةاتف اهنإ ..اهيلع قزمتي اهبلقو
 تلوانتو تأده ىتح ليلدتلاو نانحلا نم اهيلع ىفضت تذخأو

 تعنحو اهفظعم تدتراو.:تماث تنم اهعم طللخو:ءاشفلا ءاعظ

 موقت ىتلا ةنيمأ مأ اهتلباق بابلا ىلعو ..تجرخ مث اهجئاوح
 اهل تدم مث اههجاوت اهناك اهتلباق ..تيبلا ىف ةلاغشلا ةمهمب
 : طخس ىف ةلئاق ..تاهينج ةرشع اهتميق ةيلام ةقروب اهدي

 هللاو ..كل هملسأ نأ ىنم دارأو .غلبملا اذه كل كرت هيبلا -

 تذخأو .. ةريمس اهيلع درت ملو ..اذه لكب ىلوآلا انأ ..ةراسخ

 تحتفو ءودهب اهتبيقح ىف اهتعضوو ةرشعلا تاهينجلا ةقرو

 ..ةملكب ةنيمأ مأ ىيحت نأ نود ىتحو تجرخو بابلا
 هه

 ةعساو تاوطخب اهترجح تلخدو تيبلا ىلإ ةريمس تداعو

 نأ لواحت اهنأك رغصألا اهتخأ وأ اهمأ نع ثحبت نأ نود
 اهكعل نا اما قط نا اههنم فيطت ل ةلاهن ىف اهنإ م يفشل

 اهنإ ..نهتايح نوئتش امهنم دجت نم عم وأ امهعم شقانتو
 كشو ىلع اهردص لخاد ةلينق نأك اظيغ ةظاتغم اهنأ سحت
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 لك ىف شيعت اهنإ ..ةيزوف ةلفطلا ةاتفلا وه ببسلاو ..راجفنالا
 اهذقنت فيك ..هنم اهدرطت نأ لواحت ال ىهو هكرتت الو اهركف

 ام اذه نكلو اههركي ال هلعل ..اهل اهيبأ ةيهاركو ةمارص نم

 ىلع شيعت نأ بجي - ةاتف ىأ - ةاتفلا نأ وهو ..هب نمؤي
 ..هدحو اهابأ فاخت الو ..ةمالسلاب اهسفنل ظفتحت ىتح فوخلا

 اقح نوضرفيو اهنم نوبرتقي نمم ايندلا ىف نم لك فاخت لب
 تسنل اهنإ .ةاتقلا ةذهل ةيستلاب ىف ميظتست انام :نكلو::اهيلع
 اهنإ «ةلئاعلا تاقيدص نم ةقيدص ىتح الو اهتبيرق الو ...اهتنبا

 ..رجأ ريظن اهيلع اقفتم تاعاس اهعم ىضقت اهعم ةسيلج درجم

 ..8ذقال 511181 تاغللا لكب قلطنيو ةيزيلجنإلاب ىمسي ام ىهو

 نأ ىلع قفتت اهتايح ىف ةرم لوأل تناك نإو ..لافطأ ةسيلج
 ىف تاهينج ةرشع ريظن راهنلا لاوط ةلفطل ةسيلج نوكت
 راهنلا لاوط هلمع ىف لوغشم اهوبأو ..مأ الب ةلفط اهنإ ..مويلا

 ةرشعو ..هتنبا ىلع فارشإلل ليللاب غرفتي نأ دمعتي ناك نإو
 تناك لامعأ اهيلع ترم دقل ..ةريثك تسيل مويلا ىف تاهينج
 .:ةيقعابس لك: وأ ةعاسلا ىف: تاهيتح ةرشغ ويف يبكاقتت

 دقو ..لافطأ ةسيلجك اهيف لمعت ىتلا ىلوألا ةرملا تسيل اهنإ
 تسكت و لهل تدل ونقل :ةنيثك لامعا تادلوكس ةني-ةلقنك
 اهوبأو ةايحلا ىلع اهينيع تحتف دقو ..اهنيبج قرعب اهتايح
 ىلع هيلإ لصي ميلم لك قفني ىلاثم عئار بأ ..اهنع لوئسم
 تينش امدكع اهعضو دقو اهتحاو نع الإ هل نكي ملو :ةدالاأ
 تلظو:.:ةيشترفلا ةقللاب معلا ىفطت فيزوج ناس ةسودم ىف
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 قوفتت نأ ضورفملا ناكو ةيئاهنلا ةنسلا ىلإ تلصو نأ ىلإ اهب

 ..تام بآلا نكلو ..سيراب ىف اهميلعت متتو جرختلا ناحتما ىف
 ناك دقل ..شرق ىأ هءارو كرتي مل هنأ حضتاو ..ةأجف تام دقل

 سأر هل نوكي نأب متهي ملو ..ةلئاعلا ىلع هيلإ لصي ام لك قفني
 مل هنإ لب ..ثادحألا ةلئاعلا هب هجاوتل كنبلا ىف هي ظفتحي لام

 ريتعي ناك دقل ..ةموكحلا ىف افظوم نكي مل وهف شاعم هل نكي
 ةودغصا تافلمشل انووؤ هءارو هلوك دعو لايعألا لاجو درج ةفت
 غلابم اوفاضأ هئاقدصأو هئالمز ضعب نأ امك ..اهب موقي ناك

 نإ نكت لب اروويش الإ ليفت ال: هناتدم اهلكزر: . لكامل ةوعاسلا

 ..مايأ ىف اهلك عيضت
 فيك ..لبقتسملا نع لؤاستلا وه مألا تهجاو ام لوأ ناكو

 الإ قيرط نم نهمامأ سيلو ءاسن نهنإ ..ناتنبالاو ىه شيعت

 مل اهسفن مألاو ..اهتيلوئسم لمحتي نهنم لكل لجر نم جاوزلا

 لاومأ وأ كالمأ اهيدل سيلو زوجع اهنإ ..جاوزلل حلصت دعت

 اهنس لثم ىف تاريثك نأ مغر اهيلإ هدي دمي نأب لجر ىأ ىرغت

 نم نيعبرألاو ةيداحلا زواجتت مل اهنإ ..ةيناثلا ةرملل نجوزت

 دقل ..اهجوزتي الجر اهسفنل ىنمتت ىهف كلذ مغرو ..اهرمع

 اهل حيتت ال ةلاح ىف اهنكلو ..اهيتنبا بأو اهجوز بحت تناك

 اهل لفكي ام ربدتت نأ اهيلع ضرفت ةلاح اهنإ بحلاب ظافتحالا
 ايا وي ةانهلا

 لامجب زيمتت ال ةريمس نكلو ..ةريمس جوزتت نأ الإ لمأ ال

 ةيصخشب زيمتت تناك نإو ..لاجرلا ىلع هسفن ضرفي نأ نكمي
 تتحمل
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 نم لك بذجت ةيصخش ربتعت ةفرعملا ةعساو ةبذهم ةقيقر

 لجر ..اهجوزتي نم دجتس ..اهعم لماعتي نم لكو اهلوح

 اريبك ادوهجم لذبت نأ اهيلعو ..ةلئاعلا ةايح نمضي نأ عيطتسي
 نسدكل طيطسخلا اذن ىف رت ريم قفلو ب لكرلا اذه جك
 قيرطلا ::عاوزلل سف قلو ةعووتم خل اهقز .ةظامعلا ةايشب

 ..لمعت نأ ىه اهوبأ تام نأ دعب هيف ريستس ىذلا ديحولا
 ةداهشلا لانت نأ لبق فيزوج ناس ةسردم تكرتو ..بسكتو

 لك ىضقت تأدبو ..رخآ رمع ىلإ ةداهشلا هذه لجؤتل ..ةيئاهنلا

 نأ ىلإ ةجاح ىف سيل لمع ..لمع نع ثحبلا ىف اهرمع قئاقد

 ةجاح ىف هنكلو ..ةليمج تسيل اهنأل ..لامجلا ىهتنم ىف نوكت
 دق و اك انيرشتلا نك مةمرسلا لئاديو طاشضلا ىف ايفر ايف لا

 لك هيرابك ىف ةفظوم نوكت نأ دحاو عوبسأ ىف تعاطتسا
 ..نوسرجلا مهل ىدانتو مهسلجتو نئابزلا لقتست نأ اهتمهم

 ..مهب بحرت لب نئابزلل نهداسجأ نعبي نمم نكت مل ىأ

 ىدحإ ىف بتك ةعئابك هيلإ تلصو رخآ لمع ىلإ تلقتناو
 ىلا ةيسفرفلا ةقللا نلح نمحتت و: ليقلا نفق عرابش تابتكم

 ..نيراشلا عمو بتكلا عم مهافتلل فيزوج ناس ىف اهتملعت
 ..ةءارقلا ىف اهموي تاعاس مظعم ىضقت اهسفن تدجوو

 درجم ىلع نوديزي ال ةبتكملا ىلع نوددرتي نيذلا نئابزلاق

 ىهو ..نوبز ىأ هيف ىرت ال لماك موي رمي دقو دارفأ ةعضب

 ديرت اهنإ ةتراق درجم نوكت نأ ديرت ال اهنكلو .ةءارقلا ىوهت
 نأ انهوضصتخ ةمكلا ىف لدعلا نم تلافجساو لاق قوك ذأ
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 ..رهشلا ىف اهينج نينامث زواجتي ال اليئض ناك بترملا

 تضقو ..اهمارتحاو اهتميق اهل دعت مل مايألا هذه تاهينجلاو

 لماع ىعيسطاو ءابالا اهي لاقت ملون درج ليغ 6 مدحت اكانا
 ..ايرتيفاكلا ىف مدخت نأب اهيلإ اودهعو نوتاريش قدنف ىف
 داودس أو فلك لمعلا ناوسلا فسكت نإ فعاطختيلا ةقعرتمواو
 تحسون: ةسقك قدنقلا7 نلف: عيلقاعلا معو[ قكايذلا عم قماعتلا

 نم اهبيصن ىلع ةوالع رهشلا ىف هينج ىتئام ..رثكأ بسكت

 نسح نمرود اهقاك لواعت اهتزح لطي قاب كيوت ملو
 نأ لواحيو اهلزاغي لجر ىأ اهيلإ مدقتي مل هنأ عقاولاو ..دحاو
 اهتيبذاجو ..ةأرماك ةيرغم تسيل اهنإ ..ةصاخ ةقالع اهعم ميقي

 ةفرعملا درجم دودح ىف الإ اهلالغتسا ىف ركفت مل ةصاخلا

 بسكت نأ دودحلا هذه ىف تعاطتسا دقو ..تامدخلا ميدقتو

 بسكت نأ تعاطتسا لب ..تاقيدصلاو ءاقدصألا نم اريثك

 ايرتيفاكلا ىلع ددرتلا ندوعت نمم تاقيدصلا نم ريثك ةقادص

 اهل تلاق دقو تانيينخا نهيلغأو ::ءادقلا ىأ ناطفإلا لؤاثتل
 : اموي نهادحإ

 اهبايغ ىف اهلافطأ سلاجت نم ىلإ ةجاح ىف ىتقيدص نإ -

 دج نأ نكمي نوف: ةيسرفلاو مهانتلا قلع ةوداق نوكأ ىلع
 ..فيكو ..ةدحاو

 : اهرهيي ام تدجو اهنأك ناعملت اهانيعو ةريمس تلاق

 ..لافطألا سلاجأ نأ بحأ ىنإ ..انأ -
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 : .ةيشحألا ةوينسلا تلاق
 ..انه نيلمعت كنكلو -

 :اهقفاستنا لالخ نم اهتفايل لك طقستا ىفاأو ةريمش كلاق

 ةسيلج لمعت اهسفن ةريمس تدجوو ..لمع لكل غرفتلل اهيف

 نيدلاو نيم ىف ةيسترفلا تاكرشلا ىدحإ ىف لقمك ةيبسوف

 ..رهظلا دعب ةيناكلا ىتح اهنانض ةعساتلا ةعاسلا نم نيلفطلا
 نم بلطتو ءاسملا ىف اهجوز عم ةديسلا جرخت ةريثك مايأ ىفو
 نم نا ثدنح لو + امنا ءاستا يف اهيلفط: ننلاعت خا ةريمس
 اهنلإ ناجل نديبما كاينتحالا تاجوزلا نم :ارنيثك نإف: ..كلذ
 تاييتح ةسيمكب ةعاسلاو نكي ىف قولافطا نيلاحتكل
 ىلإ رسم نق عساولا ىيتجألا عقدحلا تفرغ نا دعي اهسمفرو
 رهشلا ىف هينج ةئامثالث ..اريثك بسكت اهنإ ..تاهينج ةرشع

 انينإ ؛ ةنانتسسنك لإ نأ ةنفاسحفير ا نلإ لبضق هنقو لقألا ىلع
 :«بسحفا لافطا ةسلج قوكتل 'ءرفخلل انهيفك ام: يسكت
 تلاطم' ةيبلل تغزشتو..:نوتارسك ىدنف ىف اهلمع نم: كلاقتيساو
 تدعأ دق تناكو ..نهتبيغ ءانثأ نهلافطأ ةسلاجمل تاهمألا

 ..مهعم لماعتت فيكو ..رامعألا فلتخم ىف لافطألا بعالت فيك
 هلمحت ام أرقتو ىه سلجتو مهنم اهحيري امب مهلغشت فيك مث
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 اهلهؤت ىتلا ةداهشلا لينل اهسفن دعتو اريثك أرقت اهنإ ..بتك نم
 لفاكلا يف .تفاحسلا فراست كفاك اودع وبن ةعف اهلا قاهكلالا
 ..لافطألا عم

 نت ةفياستلا نإ ةسداسلا ىف دوا لقط ديو نايك نه
 ىلإ هسأر نم هيطغت ةيركسع ءايزأ دترم ىهو اهل مدق ..هرمع

 ..لاتق باعلأ اهلك باعلأ هلوحو ةيقدنب هدي ىفو هيمدق

 صاصرلا نم ةعومجمو ..اصعو ..مهسو سوقو ..سدسم

 ءىش ىأ اهنيب سيل ..باعلأ اهلك اعبطو ..قدانبلا نم قلطي ىذلا
 دلال ذاك اه فيفي كلذ لك هليكتسما ون ةنعل هنود عون
 + .بصلا بهذلت: توكلوا ا هدلم 8 اتم نق :سركسعلا فكلما وه

 هنم تبلطو تبعت نأ ىلإ ..ةيركسعلا تاكرحتلا ىلإ برقأ باعلأ

 روصلا ىلع جرفتيو هلوح ىتلا بتكلا ىف أرقيو بعللا كرتي نأ

 ىف أرقتو اليلق حيرتستس اهنإ هل تلاقو ..ةيركسع روص اهلكو
 ورضي ملشتلا بصلاة[: فرخألا نهءاوعن# عدلا نافعلا
 : اهل الكاق

 تا دونا ادم لك جيلا هنت اسحلاو :كرككلا ذو قت
 ..شيجلا ةطلس تحت ةريسأ

 مث اهردص ىلإ ةيقدنبلا هجوي ىهو مالكلا اذه لوقي ناكو

 لكو ..مهسلا اهيلع قلطأو سوقلاب كسمأو ةيقدنبلا كرت
 تناك انهدكلو اعل رحت اهنإ مضلضو بهاذا ودعا ها كرمك
 هنا كداغ تا ىلإ 3 ركيكمت اباحلا هقم سل قدح او هفع زاطتو
 تافاس سك ا قفم تضر اميل ةملستفا دولا اهدكمو
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 ..لفطلا اذه سلاجتل بهذت مل اهموي نمو ..اهينج نيسمخب
 ال ىناملأ لفط هنإ ..بيجعلاو ..امهتاوعد ةيبلت نع امئاد رذتعتو

 ىلع اهدالوأ ىبرت ال ايناملأ نأ ضورفمو .ىزيلجنإ الو ىكيرمأ
 ..سكعلا اهل تبث دقل نكلو ..برحلاب ناميإلاو ..برحلا ضوخ
 ىتح برحلاب ناميإلا ىلع مهدالوأ نوئشني ناكيرمألا ناك امير
 برحلاب ناميإلا ىلع مهدالوأ نوبري ناملآلاو ..مالسلا اونمضي
 نوعيطتسي ال ىتلا ةميدقلا ةميزهلا دعب مهتمارك اورتشيل
 ..اهراثآ نم صلختلا

 ١ ةردكعاو اهترعع [وراقأ نيذلا ةيمفضصلا نم'اذحاو اذه ناك
 اهتع :نيفتس ةاكف: ةسلاتجل اموي تيعد نأ ىلإ ؟:ةذاش ةيضصقنش
 تناك امبر ةيبص ىه لب ةلفط تسيل اهنإ ..تاعاس عضب اهمأ
 ةيكصلا اهكريقتتساو كاهرعح نم رسم ةيناثلا و[ ةيداسلا ىف
 لك اهل مدقت امهدحو ناتسلاج امهو تذخأ مث ءريبك باحرتب

 تجرخأ ةأجف مث ..هتالوكيشلاو ىولحلا عطق نم تيبلا ىف ام
 ىف اهنم اهتذخأو ةريمسل اهتطعأ تاهينج ةرشع اهبيج نم
 : بجعت ىف اهتلأسو ةشهد

 ..اذه ام -

 : ةنيبصلا لاق
 ىتح كل هيطعأل ىسفنل هي ظفتحأ نأ تعطتسا ام لك اذه -

 .كفطعب ىنيلمشتو ىنيبحت
 ؛ ةسلصلا هديك ام موفت'ال قو ةكحابم ةريمس تلات
 مواقي نأ عيطتسي دحأ ال نأ دح ىلإ ةولح كنإ ..كبحأ ىنإ -
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 نم اهنإ مغر ..ةيسنرفلا ةغللاب ملكتت ىهو ةيبصلا تلاقو ..كبح
 : ديوسلا لهأ

 جورخلاب ىل ىحمست نأ وجرأ ىنإف ..ىننيبحت تنك اذإ -

 : بجعت ىف ةريمس تلأسو ..تيبلا نم

 ..اذامل -

 :ةمدصلا لاك
 هنم جرخت ال ىمأو ..تيبلا اذه نم ىسفن حيرأ نأ ديرأ -

 ..ناردجلا هذه نيب اهعم ىنسبحت

 ديرت اذامل ..ناكرب هنأك ةفينع ةعرسب ةريمس لقع كرحتو

 نكلو ..تيبلا نم برهت نأ ديرت امير ..جرخت نأ ةيبصلا هذه

 : اهللدتو اهيلع تبرت ىهو اهل تلاقو ..ىرخأ عفاود كانه لعل

 ..اندحو انأو تنأ ..جرخنس -

 : ةييصلا تحاصو

 ىهو ةريمس تلاقو ..ىدحو تيبلا نم جرخأ نأ ديرأ ..ال -

 تناك ىل ىتح اهل ملستست نأ اهديرت اهتماستباب اهنضتحت

 : اهعدخت

 يح مهر كمآ تسل ذأ" ,«كعم اناو كح كذحو قيفؤكتيي ع

 ىنكلو ..جراخلا نم هنيديرت امع كمأل ائيش لوقأ نلو كل

 : طخس ىف ةيبصلا تلاقو كعم جرخأ نأ ةرطضم

 :نلاعت»+

 ةريمسو عراشلا ىلإ لوصولل ملسلا ىلع ةريمس تقبسو

 اهرظتني ناك باش مامأ فقت اهتدجو نأ ىلإ اهءارو ىرجت
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 سيل وهو ..رمسأ ىرصم باش اعطق هنإ ..تيبلا نم ابيرق
 نانلا قدمتلاو زعم خم ةرروع ةشماكلا نفت ناك اهرر كاويك

 تدمو اهتماستباب تظفتحاو ..ةريمس امهيلإ تطخو ةيبصلاب
 :هل تلاقو ::بانقتلا حفاصت هاذي

 تاشلا يكصو ؟ انهنغ ةذيسن كارو انكم وتفاجبا

 امهمالك عمست نأ لواحت الو امهبناجب ريست ةريمسو ةاتفلا
 :.«لفت نأ عيطتست اذام وحلا ىفو ةشفدلا يف ةقراف اهنككلو

 اذكه ..دوعت نأ دعب اهمأل ائيش لوقت نل ىتح اهنإ ..ءىش ال

 ىدحإ ىف الخد نأ ىلإ ةيبصلاو باشلا راسو ..ةيبصلا تدعو
 هاهم رك هن امفتيا: نامهل هونك ةانوعم ذك اورد قتادسلا

 ىقلتت ةريمسو ..ةيبصلا َلّيقو ىبصلا لامو ...شيشحلا ىلع
 تلخأ دف اهطق اه نه اهدخ' ىلع ةةعفص :اهتاك ةفيربلا ةلدقلا
 ناردجلا نيب نايقتلي موي ىتأي دقو ..ةيبصلا نع اهتيلوئسمب

 ىبروألا عمتجملا ىف ىداع رمأ هنإ ..رثكأ وه امب ابعليل

 نأ وه هعيطتست ام لك نإ ..ديوسلا عمتجم ىف اصوصخو
 اهيقارك كلل نتقو'.:ةيينصلا هده نمو عيفتجملا اذه نم يزيت

 نأ ضفرت تحبصأ اهموي نمو ..تيبلا ىلإ ةيبصلا تداعأ ىتح

 : اهكرتت نأ لبق اهل تلاق اهنكلو ..اهنع ةلوئسم نوكت

 ىتح ..ابابو امام ىلإ مهعم نيبعلت نم لك ىمدقت نأ بجي -

 ..عراشلا ىف نابعلت امك تيبلا ىف ابعلت
 : ىرصملا اهقيدصب ةروخف اهنأك وهز ىف ةيبصلا تلاق
 امام فرعي نأ هفرشي الو ..تيبلا لخدي نأ ديري ال هنإ -
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 خوانشلا ىف اا نملك ندتف كلذ فج اوعلاو:انل امو اباتو
 ..هيبأو همأ نع اديعب هتيب ىف ىأ

 ىتفلا نيب ثدحي ام ناك امهم هنأب اهسفن ةريمس تعنقأو

 ىذلا عمتجملا ىأ ءديوسلا عمتجم نع ابيرغ سيل وهف ةاتفلاو

 ىتفلا نيب هيف دويق ال حوتفم عمتجم هنإ ..ةاتفلا هيلإ ىمتنت
 عمتجملا اذه لمتحت نأ عيطتست ال اهنإ كلانه ام لكو ءةاتفلاو

 ..ةيرصم اهنإ ةيديوس تسيل اهنإ ..هيف ةايحلا ديلاقت لبقتو
 موقتو تالئاعلا نم تارشع نيب ةرتفلا هذه لالخ تلقنت دقو

 ال ةيرصملا تالئاعلا نإ ..ةيبنجأ تالئاع اهلكو ..لافطألا ةسلاجمب

 هيلإ لصت نأ نكمي ام ةياغو ..لافطأ ةسيلج ىلإ اهتجاحب فرتعت
 ةزيزع اهتقيدص اهتءاج نأ ىلإ ..ةناضحلا رود عم لماعتلا وه

 اهل تلاقو ..ةيزوف ةلفطلل ةسيلج لمعت نأ ءاجر ىف اهنم تبلطو

 هدحو شيعيو لامعألا لاجر نم هيب ىمحر اهوبأو مألا ةميتي اهنإ

 ىنغ وهو ..اهنع هتيلوئسمب بذعتيو اهعم ارئاح ةلفطلا هتنبا عم
 ..ةلفطلا هذه ةرشاعم ةيلوئسم هعم لمحتت نمل عفدي نأ دعتسم

 لقألا ىلع « رتيس ىبيب » ىأ لافطألا ةسيلج ماظنب عنتقم هنإ
 ةريمس تددرتو ..تيبلا ىلإ لمعلا نم دوعي نأ ىلإ هتنبا ىعرتل

 نل اهنأ اهل تدكأو اهيلع حلت تلظ ةزيزع اهتقيدص نكلو ..ةرتف

 تويب ىف لماعت امك لماعتس نكلو تيبلا اذه ىف ةمداخك لماعت

 برحتل .طفدحلا اهلطع تلق اريخاو .لافطا ةسيلخ ..يناخألا
 ..ةيرصملا تالئاعلا عم لمعلا

 | هه
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 اهتقيدص هب تفصو ام لكو ديدجلا اهلمع ىلإ تبهذو
 ..داج لجر هنأ وه ةريغصلا ةاتفلا بأو تيبلا بحاص ةزيزع

 ىهتنم ىف هنأ ىلإ ةنئتمطم تاونس ذنم هبتكم ىف لمعت اهنإ
 لجر هنإ ..داج لجر نم رثكأ هتأر ةريمس نكلو ..ةيدجلا
 مستبي الو ..فاج توص ىف ملكتي ..عيطاقتلا مراص ..فيخم

 ىف هناسل نأك نيتقبطم نيتفش لالخ نم ملكتي لب ..ادبأ
 حيري ايفخ ائيش هيف نإ ..ارفنم سيل وهف كلذ مغرو ..هردص
 امم ةيحت عرسأو رصقأ دعب اروف اهل لاق دقو ..هعم فقي نم
 : اهلايقتسا ىف هعمست

 ةرشاعلا ةعاسلا نم ةيزوف ىتنبا عم ىنوكت نأ كديرأ ىنإ -
 لؤلخ اهتع ةلرفسم ينوكت ىريطلا دور ةيداسلا تح حان
 نك لمشت ةيلوكسلاو تسلا ىلإ اذأ ودعا نأ ىلإ ةرتفلا هزه
 لماعتلاو بدألاو ملعلا ىأ ..ةريغص ةاتف ةيبرت هبلطتت ام

 ..مويلا ىف تاهينج ةرشع كل عفدأسو ..ءىش لك ..ىعامتجالا

 ملعي ال هنإ ..هيلع ادر رظتني الو رماوأ ىقلي هنأك ملكتي ناكو
 تويب ىف ةدحاولا ةعاسلا ىف تاهينج ةرشع ىضاقتت اهنأ

 نوك نأ ليقف نأ نكي ألو -..اههدحت نتلا ةينتحألا تالكاشلا

 الب تيب ..ىرصم تيب ىفو هلك مويلل ارجأ ةرشعلا تاهينجلا
 ..لبقت نل ..ال ..هللا رمأب مكاحلا هنأك ودبي لجر تيب ..ةلئاع

 ىدحإ ىز هنأك ايز ىدترت ةأرما تلخد ملكتت نأ لبقو
 .:ةوالح ةرداب ىأ هيف "سيل ملاك رمساأ اههجوو ....تاحالفلا

 وحك ىف ةولح اهنإ ..ةيزوف اهنإ كش ال ..ةاتف لمحت تناكو
 كسلا
 9 !؟ اذه لك كرتأ نمل "8 ؟؟ ©



 انهكاك ودسقو ينسفت اع ةيقيعتمم نكلو لافطالا ةزذلدخ

 : ةعرسب ىمحر لاقو ..شعترت
 لازت الو ..ميدق ذنم انعم ميقتو اندلب تنب ةسيفن هذه -

 ..:نيعتت ال اهنأل تاون ذم انهم فلظت اذهل ىف: انك ةحئالف
 ىقلي هنأك اهيلإ اهمدقو فنع ىف ةلفطلا دشو هعارذ دم مث

 : الئاق اهيلإ اهب
 :ةايدع هلو اسوا هيك وكريم نسنلا ةزتئفا فكنا هود
 :: الخاق تانلا ةيحات اطخو ةرهظ نادأ مك
 ةاماش ةسداسلا ةعانسلا ىف تيبلا ىلإ: ةقفاتس -
 هيلع درت نأ رظتني مل ..ةريمس عم ةشقانم ىأ رظتني مل

 تدمو ةيزوف ةلفطلاب اهينيع قلعت ةريمسو ..ضفرلا وأ لوبقلاب

 ..هيف اهوقلأ ميحج نم اهلشنت اهنأ سحت ىهو اهيلإ اهيدي
 ىف ةريشعلا :تافيوتحلا يفتسمو : مهرب قلع تزلا "نع كلو انك
 اهنع فورعملا نإ ..مالستسالا اذه اذامل ىردت الو ..هلك مويلا

 اهب رم بح ىأ قاف ةلفطلا هذهل اهبح نكلو لافطألا بحت اهنأ
 اهلعج ةدحاو ةرظن ىف اهب اهئاقتلا درجم نإ ..لافطألا عم
 اهنكلو ..ىردت ال ؟ اهذفنت مم ..اهذاقنإب ةفلكم اهنأب سحت

 ةحالفلا ىلإو ..فوخ ىف اهيبأ ىلإ رظنت تناك اهنأ تظحال

 ..ىردت ال ..فاخت مم ..فوخ ىف ةسيفن

 تاهينج ةرشع اهل عفدي نأ ىلع تقفاو دق اهسفن تدجوو
 ةرماغم ىلع ةلبقم اهنأك تسحأو ..ةعاسلا ىف ال مويلا ىف

 عيطتست ىهف لاح لك ىلع ..اهليبس ىف ىحضت نأ قحتست
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 الدعاة نايم حلا نفمطألا اهدحل ةوتخ فكي امو اههأ ىقكتان
 رغتطألا اهنحنأ اول تيتو دقلا, .اهج وردت لجر' قعر كحبلا ىوش
 اهجوزتي ملو ..اهنم جاوزلا ديري مهنم الك نأ ىلع نابش ةثالث

 ارش لك وا كسل كيلا ءاجارا ىف سوو تاودض يووم ةلفطلا
 ىرت نآلا اهنكلو ..هناكم ىف اعوضومو اليمج ناك تيبلا ىف
 ..فحتلاو ..ثاثألا ..بيترت الي » اقزعيبمص 0 ءىش لك

 امم ىضوف ىف ةقزعبم اهلك ..خبطملا مزاول ىتح ..ديجاجسلاو

 طخس ىف اهل رظنت ىهو ءاهيناجي ريست ..ةسيفن ..هيف ةديحولا

 نأ اهتمهم نم سيل لاح لك ىلع ..اهلأست ال ةريمسو ..ملكتت

 هزه اهنز وقوف بدي اهلل امنا ايل كركتم) نق تاكو: ةيئوك
 تارذلاب ةريشعتما اهثز لب .ةلفطلا هيلا عاتيمي يكل اهنيق نبل
 ةنمنكم ىلع نادهك# نا: نع اطخشتاو ... ةلاهذلا ما وكأ ةحلتلم
 وفوفل لوقت ىهو ديدج نم اهفظنتو ةفرغلا دعت تذخأو ةطوفو

 ليفت اذان يردن و قوموا يقود ا: يدم يظن كم ادف
 فظنت ىرخألا ىه اهنأك اهدلقتو ةريمس ءارو كرحتت اهنكلو

 ..اهليقتو ىرخأو ةوطخ لك نيب اهب كسمت ةريمسو ..ةرجحلا
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 ةيحان هب سحت تناك امع رخآ معط هل رخآ ابح ىفوف بحت اهنإ
 اهدفد ام وه يهبل اذه ناك نير. هيكيش اني يذلا لافطألا لك
 اذه لك يلا ل هايشسوف اودع لزق ىذلا ةيحنلا" اذه: لكلا
 .: ةلفطلا هف تيكن ام لك ةقيفم ةطوحتجو حلالا

 ففي ةوسلا ناي تعسر ةمبد بنا ةنفاتسلاا حلاو
 ايي ةقيمتلا دفوف ةلفللاو فانه دتق نير نأ دال «كاقيو
 : فوخ ىف تسمهو اهب ىمتحت اهنأك اهيوثي تكسمأو

 ىلإ ةريمس اهتعفرو ..امام اي ىنيكرتت ال ..داع اباب -
 : اهل تلاقو اهتليقو اهردص

 تو بالنا اي سته وم قلا جنان جا قفل ان[
 ىتأي نأ ىلإ ىرظتنا ..اباب نم ىفاخت الو ..ةنين نوكأ نأ لضفأ
 ..كلبقي هيعدو هل ىمستياو انيلإ

 ..ةرشابم هتفرغ لخدو ..امهنيب رهظي مل هيب ىمحر نكلو
 ةنييفن ةجالفلا تناك. ةقيداسلا عاملا وفقر اهكركو
 شعلان اهدكمللا» ايكو حصن اهدرعا ايدلتعا نلا ع

 نايل ده نحل ىف داهازبم ال ةلكاتفلا ترو مابأ تطفو
 تيبلا لخاد فرصتت ىهو ..بأ البو مأ الب تيب ىف لمعت اهنأك
 الخير طيبلا يلق نأ تهشتكا نقر :اةقدتم اوداك ةباج ةنوح يف

 ناك امير ةسيفن دلب سفن نم ..حالف درجم هنكلو ..خابطك لمعي

 ةقيرطلا ىلع اماعط مدقي فيك فرعي الو ..اهل ابيرق وأ اهاخأ
 تدنفلف .:عالتف ا هفوعياان لإ فرعي آل: ةرؤظملا قويولا
 نإ ..وفوف ةلفطللو اهل ماعطلا دعي فيك هملعتو خبطملا لخدت
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 اذه لكدت ال ىهو.. ايده ةعطق اهناغ تحيض اهعم اهكاذا قوت

 ..ىفوف عم نوكتل الإ تيبلا

 اهيف بّلق ىتلا ةرملا هذه ىف الإ هيب ىمحر امهل رهظي ملو
 هنأب ةريمس حراصو ..اهبرض ..ملقلاب اهعفص مث ىفوف قاروأ

 للدي ال وهف كلذل ..تانبلا ىبري ىذلا وه فوخلا نأب نمؤي
 فرصناو اهعم مالكلا عطقو ..فوخلا اهيلع ضرفي هنإ ..ىفوف
 ةعاسلا ىف كينلا ةريجسكرتك مل اهنيويور ةنفزك لكبكو امهدع
 ىف تأر نأ دعب ىفوف ىلع تفاخ ..قافتالا صني امك ةسداسلا

 ءاشعلا ماعط اهل تمدق ىتح اهعم تيقبو :ةيصخشلا هذه اهيبأ
 ..تمان دق اهنأ ىلإ تنأمطاو اهشارف ىف اهتعضو نأ ىلإو
 لمع تاعاس مدقت اهنإ ..ةعساتلا تحبصأ دق ةعاسلا تناكو
 ىه امك ةرشعلا تاهينجلا اهدي ىف ةسيفن تعضوو ..اناجم
 ..ةداعلا

 ةمهاس ىهو اهتيب ىلإ تداع نأ دعب ةليللا هذه تضق دقو

 لخاد اهعم امهو اهتخأو اهّمأِب سحت مل اهنإ ىتح ةهئات اهنأك
 نضوفي يذلا“ يآلا اذه نه نشوف" ةقتك نفح لدفت١اذاش هكندلا
 عيطتست ال تناك نإو ..ائيش لعفت نأ بجي ..هتنبا ىلع فوخلا

 ..ءىشلا اذه ددحت نأ

 ةنماثلا ةعاسلا ىف وفوف ىلإ تبهذ ىلاتلا مويلا حابص ىفو
 كرتخ نإ ةفاخ هن .:تافتإلا نصحتني ابك ةرشاعلا ىف الل هانم

 رذبي نأ درجمل اهبرضيو اهوبأ اهب درفني ال ىتح اهدحو ىفوف

 ىف هتدجو تيبلا تلخد نأ درجمبو ..فوخلا روذب اهيف
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 اهيلإ رظنو ..فحصلا ارقي ريبكلا نولاصلا ىف اسلاج اهتهجاوم
 توص ىف تلاقو ..هتعاس ىف رظني هدي عفر مث ةشهد ىف

 :ةفانحا قآل نقدم

 ..ىوفوف ىمحأ ىتح دعوملا لبق ةركبم تئج دقل -

 : هتشهد ىفخي ال مهجتملا ههجوو لاق

 ؟ اذام نم اهيمحت -

 : ةدح ىف تلاق

 انهنيلا :ةيعمصت كلمت سلع اهي رد مألا قوقل: ند

 لوقأ نأ بحأ هيب ىمحر اي ..سمألاب اهتبرض امك ءاهبرضتو

 ..مهتيبرتل لافطألا ىلع فوخلا ضرفب نمؤأ ال ىنإ كل
 ..عانقإلا ىلع ةيبرتلا ىف دمتعت نأ ضورفملا

 : بضغلا هيلع ىدبي نأ نود اهعطاقو

 هللاب عنتقملا نإ ..عانقإلل ةقيرط نمضأ وه فوخلا نإ -
 هي قفاكلا ةفاكح امم' نككا ةفاحبب

 : ةدتحم لازت ال ىهو تلاق

 ...فوخلا ىلإ جاتحي ال عانقإلا نإ ..ىعجر مالكلا اذه -
 نم ديرت كنإ ..مالستسالا ىمسي فوخلا عم عانقإلا نإ سكعلاب

 ..كريغل :ملوعتس نأ ىلإ اههفزي اج ىو كل لتعم نأ قفوك
 :دافيلا ناوي اهنم تلكم .كتاكو",:اهنفيكم انهن لكل

 + ةددهم لإ ةيضاخ تسيل ةرلظت اهيلإ نظنو
 ؟ نيديرت اذام -

 اهواز ا نقوش [ايناع سلاف
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 هديرت ءىش ىأ ..الماك اهتيبرت قح ىل كرتت نأ كديرأ -
 قفاوأ نأ بجي اهبرضت نأ تدرأ ول ىتح ..الوأ ىنم هبلطا اهنم
 ىف رارمتسالل اطورش عضأ ةرم لوأ اهنإ ..اهبرض ىلع الوأ انأ
 ..ةمدخلا

 : ءوده ىف لاق

 ..نيتاشت امك -
 تقرب كيلو اوتام ا دس ماقلت
 داح سيل هنإ ..ةبيرغ ..هءارو بابلا قلغأ نأ ىلإ هتعبتتو

 امهم هريغ ههجوي نأ لمتحي ىهو ..مهوتت تناك امك عابطلا
 اهنايض" ةتماكلا ىف وقوف ىلإ بهذت 'ةحيعفا دقو .ةعفأ قلتخلا
 هاك ةريكك كارم ىفو .ءادعو ءاشفلا: لواتت دعب لإ ايكو

 نم هتيحتب ىفتكتو .دئارجلا أرقي اسلاج حابصلا ىف هب ىقتلت
 ادبأ رت ملو ..اهتيحت دريو ةديرجلا نع هسأر عفري ىهو ديعب

 ةبحرم اطوطخ هينيع ىف ىرت اهنكلو ..اهب اهلبقتسي ةماستبا

 ..موي لك ىفوف ةفرغ لخدي نكي ملو ..هينيعب مستبي هنأك ءاهب
 لقني مث ديعب نم اهيلإ رظني نأب ىفتكيو انايحأ لخدي ناك

 : ةلئاق هتفقوتسا ةرم ىفو ..جرخي مث ةريمس ىلإ هينيع
 ..نآلا ىتح ةسردم لخدت ملو ةسداسلا متتس ىفوف نإ -

 : نافرق هنأك هيتفش بلقي ىهو لاق
 نع اهينغي اذهواَهْعَم كنف[ مك تاشودم اهل ىعدتس اذنإ[-

 : ةليوط ةكرعمل زفحتت اهنأك تلاق ..ةسردملا
 ..ىفكي ال اذه ..ال -
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 : ةفرغلا نم اجراخ دعتبي وهو اعطاقم لاق
 :.هداقلا ماعلا نلإ ةشقاخلا لجؤنلا

 برهلاب لكاشملا لحي حبصأ هنإ ..ةظاتغم ةدمجم تفقوو
 اهتضق ىتلا عيباسألاو مايآلا هذه لاوط ةتعبتت دق تناكو ..اهنم
 دقو ..؟ وه نم ..هتيصخش فشتكت نأ لواحت ىهو .هتنبا عم

 ةنإ :ةيدقلا لدجلا قم عالف ةيضخش نوصي نإ نادك تزقتعنا
 تيسفشس نه ةروسم مل ةديدلا نف سام اه كو عالتف

 لافطألا ةيبرتل ديحو قيرطك فوخلاب نمؤي هنإ ..حالفك

 نم ىرقلا دايسأ هب نمؤي ناك ام سفن وهو سانلا عم لماعتلاو
 بهذت نأ ديري ال وهو ..ةيرقلا لهأ ةلماعم ىف نيحالفلا ةداس

 ال فيرلا ىف ةريبكلا تالقاعلا تاني تناك امك ةسرؤملا ىلإ ةثبا

 لك اهيلع دمتعيو همدخت ىتلا هسيفنو ..ةسردملا ىلإ نبهذي
 خابطلا هسفن ربتعي ىذلا لجرلا كلذك ..هتيرق لهأ نم دامتعالا

 ىلإ بلقنا هيف ميقي ىذلا تيبلاو ..حالف اضيأ هنإ ىجرفسلاو

 ..ال ..هتنبا هركي ىهو ..هتجوز تيفوت نأ درجمب ىحالف راود
 نفيرلا تالخاع ىف تادنلا ةلماتعنم ايلئاي 'هتكلو...انيفركيال
 دق ..ةروع هتنبا ربتعي هنأ سحت انايحأو ..نامز مايأ ةريبكلا

 :ىيكاني ىلإ نيهالفلا نه نانو لحر نطو خانك اذكم :.ةعسعفت

 لمعتسي ال اديحو نوكيو لكأيل ةدئاملا ىلإ سلجي امدنع هنإ لب

 ىهتنميو ..هعباصأب لكأي هنإ ..لكأي وهو نيكسلاو ةكوشلا
 :.احالف وف.لازيسذلو سالف نبا هثإ .ةلكان امد دعب لماحتلا يرحب
 سحت تأدب لب ..لمتحي نأ نكمي هنأ سحت تأديب دقف كلذ مغرو
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 ىهتنم اهتيصخش بهت هتيصخش نأ سحتو ..هيلإ نانئمطالاب
 هيك خوي نقلا 4 زداخلا كارما قم وح هيلع. لك دقت نقوقلا

 مهو هفك عفرف راع اهردصو ةسلاج تنبلا ىأرو ..ىفوف ةرجح

 ىفوف غدص ىلإ لصت نأ لبق هديب تكسمأ اهنكل ءاهبيرضي نأ
 + هل ضلاقو

 ..ىنتدهاع امك ..اهبرض ىلع ىعم قفتت مل كنإ -

 ىولو ..هتنبا برضي نأ نود هفك ىلع قبطأو هعارذ تطبهو

 اهيبرت اهنإ ..هسفن رقتحي امبر وأ ..هلوح نم رقتحي هنأك هيتفش
 حراصت تحبصأ اهنإ مث ..ةيبرتلا هيلإ جاتحت ام لكب اهتشنتو
 يسن ليلطكي يداعلا هامكسألا نم رذكا تيك: ايتان: انيتشت
 تحبصأ اهنأب سحت اهنإ ..هتاكرحت لك ىف هعبتتو ىمحر
 فود نم اهيح' اه نع مهو نكالفلا ةيييخسلا هديب ةكاوقم
 ..لجر ىأ بح اهسفن ىلع تمرح اهنإ ..ال ..هبحت تحبصأ امير

 تسيل اهنإ ..رخآلا وه اهبحي نأ نكمي ىمحر نأ اهاردأ نم مث

 ام لك لعل ..رثكأ اهديريو اهبحي ىتح اهب هيرغي الامج ةليمج
 هذه لك اهلككت ىلإ ةقفخد ىتلا: نه ةياذجتا ايحصتش نأ كافه
 تدوعت دقف «ءلاح لك ىلع ..هتنبال هديرت ام لك لمحتو ..ةدملا

 ..هنع ءانغتسالا عيطتست دعت مل اهنأك تيبلا اذه ىف لمعلا ىلع

 ىلع تدوعت ..اهتنبا ًالعف اهنأك اهبحت اهنإ ..ىوفوف اهتنبا نعو

 عفرب ةبلاطملا ىف ركفت دعت مل اهنإ ىتح تيبلا اذه ىف لمعلا
 كلسلا تالئاع ىلإ قيرطلا فرعت نآلا ىلإ اهنإ ..اهرجأ

 ىف ال ةعاسلا ىف فاي هكر بعت نوع اوي قيقا سنام ول هنأ
: 
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 يول
 دوك اتق ىنكاتلا عاملا سفيدملا اهون ةلعف تأاقلإ

 هتوص ىف سيلو «ءلاقو اهنم برتقاو هدعقم ىلع نم ماقو
 : لياحتو ءاجر ةنر هيف نكلو ةماستبا

 ىلإ رطضأسو ..ديعس روب ىلإ ادغ رفاسأ نأ رطضم ىنإ -

 نيمويلا نيذه وفوف عم ىقبت نأ نكمي لهف ..نيموي بيغأ نأ
 ..اهدحو اهيكرتت الو

 : مستبت ىهو تلاقو ءاليوط ةريمس ركفت ملو
 ىلإ هوه رك ماك أ كر اكيعم نفئاس نك[ نكون ال 912

 نما

 : رمآ توص ىف لاق

 وقوف مج ءاقق ليلا نينكفتدنبا هانز كمال يوقع
 : رمأي نأ عيطتسي لجرك هب نيهتست اهنأك ةريمس تكحضو

 تيبلا نع تنبلا ىفتخت نأ ىلع قفاوت نأ نكمي ال ىمأ -
 :.تحوزت دق تناك اذإ الإ ليللا لاوط

 ام لوقي هنأكو ةأجافملا هيف ودبيال توص ىف ىمحر لاق
 : ليوط نمز نم هررق

 : ونال هقيو فدل ىلإ كح يف لانه عونلا عوف اح

 ؟ لوقت اذام -

 : ءوده ىف لاق
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 اذه ىف اليوط تركف نأ قبس ىنأ ىقثو ..بيرغ انعم نوكي نل
 ..بسحف ىفوف ةيبرت ءبع نم صلختلا لجأ نم ال ..جاوزلا

 ..عضولا اذه ىلإ ةجاح ىف ىنأل نكلو
 نكلو .:ةماستبا هيتفش نيب ىودبت نأ نود اذه لك لوقي ناكو

 : هيلإ رظنت نأ نود ةمهاس ىهو تلاق ..اهل ءاجر اهيف هينيع تارظن
 ..ةفئاخ شيعأ نأ عيطتسأ ال ىنإ -

 روس ا
 «:توخلاج الا ع انقألاو قظنملاب يهيم كنأ نوعا
 ..ددرتم توص ىف تلاق

 ..ديرت امك نذإ -

 انا

 راظتنا ىف ىفوفو ..تيبلا ىلإ امهدحو اداعو ..جاوزلا متو

 اهناضحأ نيب ةريمس اهتذخأو ..اهنع اهبايغل ىكبت ىهو ةريمس

 : ديعب نم ىمحر لاقو ..اهتفرغ ىلإ اهب تلخدو
 ..ىتفرغ ىف كرظتنأس -

 : لبق نم اهلثم تيبلا عمسي مل ةكحض كحضت ىهو تلاق

 نأ ىلإ رظتننلو اهل جاوزلا ناك ..ىفوف عم مانأس ..ال -

 وفوف ةجوز ال كتجوز تحبصأ ىنأك نوكأو ..كل حبصي

 ..اهدحو

 ..اههجو ىلع اهعفصي
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 اهرشن دعب اهبتكأ ةصق ىأ نايسن تدوعت

 هرم نع ثمنا .ةلماك اهيرفلا لقت وفتيت نكح

 بتكأ مل ىنأكو ةصق لك بتكأ ىنإ ..اهبتكأ ىرخأ 2

 انأو تيعو ذنم ىنإف ةريصق صصق نم ىل رشن امب ىنركذي
 داكأ ىنأ ىتح ..نامدإلا دح ىلإ ةريصقلا صصقلا ةياتك ىوهأ

 ..اهبتكأ ىرخأ ةصق ىف ىلك شيعأو اهاسنأ ةصق لكو

 ىف ةصقلا هذه عوضوم تضرع ىنأ ركذت ىلإ عفدنت ىرطاوخ
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 ةباتك اوداعأ نييملاعلا باتكلا رابك ضعب نإ لب ..هسفن درلا

 روص مهل ترطخ نأ دعب اهورشنو اهوبتك نأ قيس صصق

 بتاك مهتي نأ نكمي الو ..هوبتك نأ قبس امم عسوأ راكفأو
 هنأب

ىتح اديدج مدقي مادام هسفن ددحي وأ هسفن نم هراكفأ قرسي
 

 ..هضرع نأ قبس نأ دعب هل ةبسنلاب اميدق ربتعي عوضوم ىف

 رشن ىلع تمدقأ دقف هتبتك نأ قبس ام عجارأ نأ نودو كلذل

 ضرعت تناك ول ىتح ةديدج ةصق اهنأ دكأتم انأو ةصقلا هذه

 .هتضرع نأ قبس اعوضوم
 هه 5

 : مهنيب ىهو هولأس

 امئاد هارن نأ اندوعت دقل ..نمحرلا دبع زتعم كقيدص نيأ -

 رساي روتكدلا مستباو ..هارن دعن مل مث ..كتبيحص ىف وهو

 : تايركذب تقلعت اهنأك ديعب ىلإ هانيع تقلطنا دقو لاقو

 ..هأرأ دعأ مل ..انأ الو -

 ؛نمحرلا دبع زتعم اوري نأ ىلع العف اودوعت دق سانلا ناكو

 عيمج ىف هعم امئاد وهف ..رساي روتكدلاب اقصتلم دلو هنأكو

 هدرفمب انايحأ ىعدي ناك رساي روتكدلا نإ لب ..عمتجملا تالاجم

 ..هعم زتعم ةبحص ىف امئاد نذأتسيف .تارهسلا ىدحإ ىلإ

 دقف رساي روتكدلا اهيف لمعي ىتلا ةيبطلا ةدايعلا ىف ىتحو
 أ
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 قلع ىدفلا ةقودق ينامح يم فوت ىلإ مسيقتو مناك
 اعباق زتعم ىري بتكملا ةفرغ ىلإ لخدي ضيرم لكو ..ىضرملا

 هنكلو ..عمسي الو ملكتي ال اديعب ىبناج دعقم ىلع ايوزنم اهيف
 ؛تاكك ةرازق أ تالهملاو فكدصلا كفصت نوواقلا تق ولا ملفي

 نم جرخيف هاضرم ىلع فشكلا نم رساي روتكدلا ىهتني ىتح
 ةفرف ةماستبا هيف يلع قليلكتت ىلا تف هك ماتيهن ون انعلا
 ..ةهزن ىلإ هوبأ هبحصي لفط هنأك

 ةسردملا ىف نيبلاط اناك ذنم رخآلاب امهدحأ طبترا دقو

 لق ةيحصخس نير تناسب قدانقلاو ةيادينلا هيو ةيوفاشلا

 عتمتلا ىلع لبقيو ءاهلك ةايحلا شيعي رساي ناك دقف ...امهنم
 نيب ةزرابلا تايصخشلا نم بلاط وهو ناك ..اهبناوج لكب
 ةداق نم ناكو ..ةضاير نم رثكأ ىف نيزرابلا نم ناك ..ةبلطلا
 ىف ةلوهسب حجني هسفن تقولا ىف ناكو ..ةيبالطلا لكاشملا لك

 القدم ءازغ نصيحت ىف يجي انهن اع انك ماع لك ةاحصما

 ال زتعم ناك امنيب ..ىرخأو ةاتف نيب ىأ .ةصقو ةصق نيب

 ةجرفلا نم رثكأ عيطتسي ال هنأك ودبي هنكلو ؛ةايحلا سرامي

 ..هيلع ةجرفلا نمدأ هنإ رسايب هطبري ناك ام لعلو ..اهيلع

 ..داج ىهو ..كحضي وهو ..لمعي وهو ..بعلي وهو هيلع جرفتي

 الب ودبي زتعم ناك ..ةاتف نم برهي ىأ ..ةاتف لزاغي وهو ىتح

 ءانإ درجمك شيعي هنأك ودبي ناك ..لاجم ىأ ىف ةيصخش ىأ

 نم رساي ىهتنا دقو ..رساي ىلع ةجرفلا ةعتم هسفن ىف بصي

 ..بطلا ةيلكب قحتلاو ..نيتنسب زتعم لبق ةيوناثلا هتسارد
 ا
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 امرتحم امسا بستكي نأ ةليلق تاونسب هجرخت دعب عاطتسا

 ذاع ذا دعمت ةتفع اما: يحضوملا نيف ةظافا فكرت كابطألا قيد
 ذأ لإ يجف وسع لاظو اجمل بلك قمعتلا ةفشس هدا زدلا

 نأ نوذ هيلإ تءاهس ةديهارتم سوكس ةييظوولا لشتسماو وكت
 دسار اهل اها نقانق مقف اة4 هع روت اونا يعجن
 ..هيلع ةجرفلا هنامدإل املستسم

 هيلإ حايترالاو زتعم ةبحص ىلع رساي روتكدلا دوعت دقو

 اذه نك هل ماميكومم هلال ارو كسا هتف وشألا ىف هكانك
 ناك كلذلو ..هأشخي وأ هريثي ءىش هيف سيل هنألو ..مالستسالا

 مالستسالا اذه هيلع ضرفي ام زتعم رهظم ىف نكي ملو

 ةدقعب باصي وأ ..رسايب هطابتراب ىفتكيو مهلك سانلا لزتعي

 ..رساي الإ هقيطي الو هنم رفنت سانلا نأ روصتي هلعجت ةيسفن
 قهر امهسو ايانش نيهزلا نحف ردهم ناك مقل ىعملاو

 مل هسفن وه هنكلو ..هب ىقتلي نم لك بذتجي نأ نكمي احيرم

 اهيلع دامتعالا لواحي ىتح هتقاشرب الو هتماسوب سحي نكي

 الو ..ىبغ وأ ىكذ هنأب سحي الو ..قيشر وأ ميسو هنأب سحي

 لازي ال اباش حبصأ نأ دعب ىتح هنأك ..فيعض وأ ىوق هنأب سحي
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 ىدث ىلإ هتجاح الإ هسفن نم ةجاح ىأب سحي ال اعيضر الفط

 هب سحي ىذلا ديحولا ىدثلا حبصأ دق رساي هقيدص نأكو ..همأ

 اذه نم هعضري ام لكب روهبم امئاد وهو ..عضريل هيلإ جاتحيو

 ةبحصب وهو اهيلع جرفتي ىتلا تايصخشلاب روهبم ..ىدثلا

 هبحصي ىتلا ةداجلا وأ ةيهاللا تاعمتجملاب روهبمو ..رساي

 ..اهيلإ
 دق رساي روتكدلا ةيصخش ىحاون نم ةيحان تناك دقو

 ىف نانر مسا اذ حبصأو بيبطك حجن نأ دعب اعاستا تدادزا

 عابشإ هنامدإو هب ءاسنلاو تانبلا قلعت ةيحان ىهو ..عمتجملا

 ..ةعتم نم هيلإ لصي نأ عيطتسي ام ىهتتم ىلإ :.نهي هتعتم
 ءاسنلاو تانبلا نم عونلا اذه ىلع اهلك هتايح مظن هنإ ىتح

 ..جوزتي نأ ادبأ هلاب ىلع أرطي ملو ..هب قلعتلا ىف نعقو ىتاللا
 فيكرف ةنبحاوب هفدايمت هلو: :يقاوؤلا ىلإ ةجالحب ىف سل نإ

 ةعنتملا هده لكن ىهنضي اذانت مش ..جوزتي نام عانشمالا هنيلع

 ..جوزتيو هحاجنو هتيصخش هل اهرفوت ىتلا ةلهسلا

 ةدايعلا ىف هيلإ ىتأت ةعومجملا هذه نم ةأرما لك تناكو

 هاضرم نم ىهتني نأ ىلإ بتكملا ةفرغ ىف ىقبتو ..هعم قافتالاب

 رتعم هقيدصو ..بتكملا ةفرغ ىف اهل غرفتيو ةدايعلا باب قلغيف

 نكرم :ةفامي نبت ةدقاولا ةازملاو ينعلا ةفرسشك ف نكاد

 اناكف ..ةأرما ىأ نيبو هنيب ثيدحلا ريثي نأ زتعم ةعيبط نم

 ال ىتح تمصلاب امهيسفن ناعنقي امبرو ..نيتماص ناسلجي

 ةدايعلا باب قلغي ىتح ..هلمع ىدؤي وهو رساي روتكدلا اجعزي
 ا 0
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 ..ةفرغلا ىف ىرخألا ةايحلا ثب ىف هسفن رساي روتكدلا أدبيو

 لكب رهبنيو ..ةأرملا عم لماعتلا ىف هيولسأب زتعم راهبنا عفتريو
 ..هينذأ برطت ةيقيسوم تاملك اهنأك اهعم اهلوادتي ىتلا تاملكلا

 رساي اهلدابتي ةرركم تاملك اهنإ مغرو ..بح تاملك اهلك اهنإ

 دعيو زتعم موقي مث ..ةبرطم تاملك اهنإ الإ ةأرما لك عم

 ..ءىشب رساي روتكدلا هبلاطي نأ نود اهتامزلتسمو سوؤكلا

 ريغص بالود ةفرغلا ىفو ..زتعم اهب فلكم ةيلوئسم اهنأكو
 الإ هرس فرعي الو سأكلا تابلطتم لك مضي فتخم دعتيم

 ىلإ اهدعأ ىتلا سوؤكلا لوح امهعم سلجيو دوعي مث ..زتعم

 ةفرغ ..ىرخألا ةفرغلا ىلإ ةأرملا دشيو رساي روتكدلا موقي نأ

 هس قلع فشسك ايزو نات |: نع نكح ام نون نه عششتلا
 تاب ولي مك فكشمت نق اوفتتمم لفل! لاجسلا و ويجعل

 ةياهن ارظتنم اديحو ىقبي دق زتعمو ..امهيلع ىرخألا ةرجحلا
 ال وهو ..ناذئتتسا الب فرصني دق وأ ..هسأك لمكي وهو فشكلا

 ىلع مونلا حلأ اذإ الإ رساي روتكدلا نع دعتبي الو فرصني

 ..هتمواقم عيطتسي دعي ملو هينفج

 رساي نيب عمجت ىتلا ةايحلا ىف ةينيتور رهاظم هذه تناك

 هرظتنت اهكرتي الف ةأرما لبقتسي انايحأ رساي ناك نإو ..زتعمو

 نأ دعب فشكلا ةفرغ ىلإ ةرشابم اهبحصي لب بتكملا ةفرغ ىف

 اذإ اصوصخ ..نيرظتنملا ىضرملا دحأ نع فشكلا دعوم لجؤي

 ال ةريغص تناك وأ ..ةدايعلا ىلع ددرتلا ةديدج ةأرملا هذه تناك

 زتسم نك فالاعلا هده كش يفوت هليوتلا ناطتنالا عيلكمست
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 ةسلج نم مرح هنأل ..ةاتفلا ةذه عم ملظ هنأ سحي ..ةرسحب

 ..اهب شيعي ىتلا ةجرفلا

 نورظتني نمم تحبصأو ةدايعلا ىف ةدجام ترهظ نأ ىلإ

 :ينكلا ةقرغ ف

 ودبي اهلامج ناك نإو ..ةريثمو ..ةليمج ةباش ةأرما ةدجامو

 ةدجام نكت ملو ..ةراثإلا فرتحت اهنأ ودبي امك موسرم هنأك

 عيطتست تناك لب راظتنالا ىف امهو زتعم بناجب ةتماص سلجت

 رتعمو ..سمه ىف اهنالدابتي ثيداحأ ىلإ زتعم دشت نأ امئاد

 روتكدلاو ..هتعيبط نم هلشتنت اهنأك سمهلا اذه ىلإ بيجتسي

 هينيع تارظنب اهموليو ..هينذأ ىلإ سمهلا اذه لصي رساي

 اهتمصب قيضت نأ ةدجام ثبلت ال مث ةهرب تمصلا ىلإ نادوعيف

 ىلع فشكلا ىهتني نأ ىلإ ..زتعم عم سمهلا ىلإ دوعتو

 نأ نود ةينيتورلا ةسلجلا أدبتو ةدايعلا باب قلغيو ىضرملا

 ..ترظتناو بتكملا ةفرغ ىلإ ءاسم تاذ ةدجام تءاج نأ ىلإ

 لجؤي نأ رساي روتكدلا نم تبلطو ..ةلجعتم تناك اهنكلو

 ةدايعلا نإ ..ةولح ةملك ىف رذتعا هنكلو ..هاضرم ىلع فشكلا

 ..مهنع ىلختي نأ عيطتسي ال وهو ىضرملاب ءاسملا اذه ةمحدزم

 ةدجام تلاقو مهنع ىلختلل هل ايفاك اعفاد ةدجام نكت مل امبر وأ

 : ةريثملا اهتماستباب
 ىلإ فشكلا دعوم لجؤنل ..ككرتأ نأ ةرطضم ىنإ ..ةفسآ -

 ..روتكداي رخآ دعوم

 دل
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 : اكحاض رساي روتكدلا لاق

 مث ..ةريطخ بح ةلاح ىف تسل تمد ام ..نيديرت امك -

 : الئاق زتعم ىلإ تفتلا

 همت يرون تلج ىلا كاك ىف حاط حصا
 ..ةدجام ءارو بتكملا ةفرغ نم جرخو تمص ىف املستسم

 مهنم ىهتنا نأ ىلإ هاضرم لابقتسال رساي روتكدلا غرفتو
 رفزي وهو بتكملا ةفرغ ىف هدعقم ىلع هسفن ىقلأو ..مهلك

 هنأك ةشهد هانيع تعستا ةعرسبو ةأجف مث ..ةبعتم اسافنأ

 ..ةقرغلا ىف هعم سيل هنإ ..زتعم نيأ ..هيسن دق ائيش ركذت

 ..نيتعاس نم رثكأ هجورخ ىلع ىضم دقل ..هتعاس ىف لطأو

 قرغتسي نأ نكمي ال ديرت ثيح ىلإ ةدجام ليصوتب هفيلكتو
 هسفن ىف فرصتي نأ هتداع نم سيلو ..ةعاس فصن نم رثكأ

 ..بهذ نيأ ..نآلا ىتح ةدايعلا ىلإ دعي مل اذاملف ..هب فلكي امم

 وهو اعزج نيساب نوتكدلا انيع تفامو.: هل تزك اذا قأ

 ..هترايس دوقي وهو ثداحل ضرعت نوكي دق زتعم نأ روصتي

 ..ةفهل ىف ةعامسلا رساي عفرو ..نوفيلتلا سرج قد ةأجفو

 : حيصي هعمس ةملكب قطني نأ لبقو ..زتعم هنإ

 اهكرتت نأ درجم ىأ ..ةدجام ليصوتب ةيناث ةرم ىنفلكت ال -

 ىلع ىنضرحت نأ تلواح دقل ..ةبسانم ىأ ىف ىب درفنت
 ..لجر ىأ ماهتلا ىلإ ىعسي ىذلا فنصلا نم اهنإ ..اهسفن

 ىف لاق مث ةرخاس ةماستبا هسفن نيبو هنيب رساي مستباو
 : عوده
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 نذل سنا نيا :.ىلإ دعت عل اذا
 : ةشعترم تاملكب رتعم لاق

 نأ دعب ىنإ ىتح اهبيدأتو ةدجام ةمواقم ىنتكهنأ دقل -
 ..ىمدق ىلع فقأ نأ عيطتسأ نل ىننأ تسسحأ اهنم تصلخت

 ىتح شارفلا ىلع ىسفنب ىقلأو تيبلا ىلإ دوعأ نأ تررقو
 ..كنئمطأو نوفيلتلاب كب لصتأ نأ دعب ىسافنأ درتسأ

 : هتشهد لالخ نم رساي لاق
 ودع لع معيصت نقلا ل هوو ذ
 أرطي بيرغ ساسحإب سحي وهو نوفيلتلا ةعامس ىقلأو

 هنأو همهي ال هنأ زتعمل تبثي نأ ديري هنأك ةرم لوأل هيلع
 ..ىلايللا نم ةليل ىأ ىف هنع ىنغتسي نأ عيطتسي

 ..ىرخأ ةرم نوفيلتلا سرج قد ىتح قئاقد ىوس رمت ملو

 مدقيل داع زتعم هنأ دقتعي وهو ةعامسلا رساي روتكدلا عفرو
 ةمواقم ررقو سفن ىلع لماحت امير وأ ..تاراذتعالا نم اديزم

 سيل هنكلو ..هيلإ هقيرط ىف هنأ هغلبيو كاهنإ نم هيعديام
 اووف هلا تلاقو . ةدجام اهنإ : قتعم ةقيوؤض

 زتعت تنأو ..لاجرلا نيب ائيش ىواست ال ةقادصلا نأ ودبي -
 ىف لمحتأو ..كيلع هنم راغأ تنك ىنإ ىتح كل اقيدص زتعم نأ

 تنكو ..اننيب عمجت ةسلج لك ىف انيلع هضرفت كنأ طخس

 الا ةويكلاو ءا ايكناع ةفادص نك ابكطحرم امر ةكاققم .ةلدحكا
 هقأ حب كفا وحتس» رقحم ا رععم قااقل لل ودق نأ بكا نكات
 ال هنأك ..كنع اديعب ىب درفنا نأ دعب ىلع ىدتعي نأ لواح
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 فرش عاري مل هنإ ..هيخأ ةجوز ىنأك ..كدحو كل ىنأب فرتعي

 تلصو ىتح هتمواق ىنكلو ..ءاقدصألا نيب عمجت ىتلا ءىدابملا

 ..ةسمل درجم ىلو هحنمأ نأ نم سأيلا ىلإ هب
 : لاقو ةيلاع ةكحض رساي لعتفاو
 ..مواقي ال كلامج نإف ..ةدجام اي هيرذعا -

 : ةدح ىف ةدجام تلاق

 نا ىتسفت ناو ةنناك هرم نو هرفتمل صوقلا»هل كرك اع

 ::هي درفثا نأ لبقأ
 : كحضي لازي ال وهو رساي لاق
 ..هتيقر عطقأسو ةزرابملا ىلإ هوعدأس ..ىنئمطا -

 :ناوخ هك واتعت انناو
 : ددرت ىف ةدجام تلاق

 :ناقللا ىلإ وادق ينل ار

 ام ليلحت ىف ماهو نوفليتلا ةعامس رساي روتكدلا عضوو
 لك مت دق هنأ حيجرت ىلإ ىهتني هسفن دجوو ..ثدح امو هعمس

 ..رخآلل هسفن امهنم لك ىطعأ دقل ..ةدجامو زتعم نيب ءىش

 ىف امهنم لك باذو ..زتعم ةدجام تذخأو ..ةدجام زتعم ذخأ

 ءاسنلا قلعت ةوق نم دكأتم زتعم نأ كش ال نكلو ..رخآلا دسح

 ىورتو ةدجام هقبست نأ ىشخ امبرو رساي روتكدلا هقيدصب

 ىلع ةبولغمو ةئيرب تناك اهنأ ىعدتو اهنيبو هنيب ثدح ام هل
 اهنأ هل ىورو رساي هقيدص ىلإ وه اهقيس دقف كلذلو ..اهرمأ

 د نيف ةدجان ةنحات نم كلذك و تايجواق هنكلو هءارقإ كلواك

 اهقبسي نأ تيشخو رساي ةقادصب زتعم طابترا ىدم ردقت كش
١ 
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 هرمأ ىلع بولغم هنأ رخآلا وه ايعدم ثدح ام هل ىوريو هيلإ
 ىتح رساي عم ثدحتلا ىلإ زنعم قبست نأ تلواح دقف كلذل

 الك نأ ىأ ..زتعم هل هلوقي نأ نكمي ام لك نم اهسفن ءىربت

 روتكدلا ةقادصب ظفتحي ىتح هسفن ءىربي نأ لواح امهنم

 ..هيف هتقثو ..هب هطايتراو ..رساي

 ةدع ىلع دمتعاو ..رساي روتكدلا ركف هيلإ لصو ام اذه

 ىف نوفيلتلاب امهالك هب لصتا دقف ..قح ىلع هنأ دكؤت رهاظم
 ىفكت هنع امهداعتيا ىلع تاعاس تضم نأ دعبو ..دحاو تقو

 داعم انيكاقل ةفتم اهنالك اققححل
 ئلع وا ةدنجاتم نلع امقان الو ازكاذ سيل وهف كلذ عغوو

 عتملا تارشع نيب نم ةرباع ةعتم ىوس تسيل ةدجام نإ ..زتعم

 ليلد الإ بحلا ىلع ليلد ىأب اهبلاطي الو ..هتايح ألمت ىتلا

 اهيلع ضرفي هنأب سحي الو ..رخآو تقو نيب هيلع اهددرت
 وهو طري ام ةيطخت تئاداام .فدخيو هل ىوكك ناو ضالخألا

 العتق ا هج هتان قلق ةعماسا ةعدلا كاطحل نم رككأ نيرؤال

 نعو هنع ىنغتسي نأ عيطتسي دعي مل ىتح ..ةليوطلا هتقادص
 لؤعم هئأل هيلغ قافشإ هللختي هنيلإ هتاتكمطا ناك دقو ..هتقادص
 ةجرتفلا كرجتم ىفتكيو ::لزعنلا اذه لك ةانحلا عقم نع هنت
 ..هل اهراتخي ةاتف"ةيحاصم ىلإ هعقدي نآ لواخ ام اريثكو ..هيلغ
 ..هب ةصاخ ةيعامتجا ةناكم هل رفوي عساو لمع ىلإ هعفدي ىأ
 ةعضلاو ةلوحخلا وة دعاقما ةنسختشلا .زتعم ةيضخش كلو
 3 دق ةدجام تناك اذإف ..اهب روطت ىأ لمتحت ال تناك ايعامتجا
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 ةديدج ايند ىلإ زتعم دشتو روطتلا اذه ققحت نأ تعاطتسا

 كرتي نأ هلأس هسفن زتعم نأ ىل امبرو ..ديعس رساي نإف ..هيلع
 ..هل اهكرتل ةدجام هل

 ..ثدح ام ناك امهم زتعمو ةدجام نيب ثدح ام همهب ال هنإ

 ..هليصافت لكب ثدح ام ةفرغم نم دكأتي نأ وه همهي ام لك نإ
 عم ادراش ةدايعلا بتكم ىف سلاج وهو ليللا رخأت دق ناكو

 نأ نود ةرهس ىضقيل جرخي نأ دوعتي مل هنإ مث ..هرطاوخ

 نم جرخي نأ ةليللا هذه ىف ررق كلذل ..هتبحص ىف زتعم نوكي

 عفرت ةعتم ىأ ىلإ هتجاحب سحي نأ نود ..تيبلا ىلإ ةدايعلا
 ..هاضرم عم هبعت هنع

 ىف هدحو ةرهسلا ىضقي امهالك ..زتعمب اطبترم لازي ال هنإ
 ..هتدارإ ضرف ىذلا ىه ةرملا هذه ىف زتعم ناك نإو ..تيبلا

 ا

 ناطتالاو ةناسلا ىلع ننوتلا نف ةةداعع نظام تعم ناعو

 هلمع نم رساي روتكدلا ىهتني نأ ىلإ بتكملا ةفرغ ىف ليوطلا
 :بتكلا ةفرقأ ىلإ تايحعملا نغ ةدحاو نقف دقو :هايهوم ءاقلو

 ميدقتب هيلع ضورفملا هبجاو ةيدآتب ةطاسب ىف زتعم موقيو
 رساي روتكدلا كرتي نأ ىلإ ..سوؤكلا هجاتحت امو سوؤكلا
 هذه ىفو .فءارو بالا قلغبو فشكلا ةفرغنلإ ةاركلا يحنطت

 ثدح ام هل ىوري ىتح زتعم ىلع حلي نأ رساي لواحي مل مايألا
 تناك ةرياع ةكحاض تاملك ضعب درجم امنإ ..ةدجام نيبو هنيب
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 حتفي نأ لواحي ال رساي ناكو ..ةدجام ركذ ءاج املك رمت

 ثيدحلاب وه أدبي نأ راظتنا ىف زتعم عم شاقن ىف عوضولملا

 ظحال رساي نأ امك ادبأ أدبي مل زتعم نكلو ..هرارسأ ةياورو هيف

 ادي نتعم نإ لب هيلع ناكاامم اقمنصوو انانيوس رثكا معنا هنأ

 ةرجح ىف هراظتناو ةدايعلا ىف هروهظ دعوم نع اريثك رخأتي

 ةرشلا عانقإ قه نوقعي ةويشك نانا ىف ةنإن امسك وفعلا

 ..هتيب ىلإ ةدوعلا ىلإ هتجاح ىعديو رساي ةبحصب

 دعت مل ةدجام نأ ظحالي رساي روتكدلا أدب مايألا سفن ىفو

 امك بتكملا ةفرغ ىف هئاقل ىلإ اهوعدي نأ نود هيلع دفت
 مل ةليوط مايأ تضم ..هي اهطابترا تهنأ دق اهنأك ..تدوعت

 ناك هنكلو اهتوعدب أدبي نأ دوعتي مل وهو ..ةدايعلا ىف رهظت
 سحي امدنعو بلطت امدنع هترايزب اهل ئامسلاب اغئاد ىفتكي

 لصتاو أرجت ىتح رساي روتكدلاب ةريحلا تدتشا دقو

 اهنأ ةراح تاملك ىف ادكؤم هتيؤر ىلإ اهتوعدب وه أدبو ةدجامب
 :اهمالستسا مواقت اهناك ةيحام كلاقو :هتيحوا نق

 نأ قبس دقف ؟ اذال فرعت تنأو ..كدحو كارأ نأ ديرأ -

 ..كل توكش

 : ةعرسب رساي لاق

 فنا نل نيملو ندعوا اخ
 ..ةولح ةملكي اهعدخ هنأك

 صرح هنإ ولو هعم نوكيس زتعم نأ دكأت مويلا سفن ىفو
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 :اموغف نوكتل ةدجاش عد ققتا هنا ةقلجن الا ىلع
 مل ىذلا رسلا فاشتكا ىلع هنيعي اعقاو ضرفي نأ ديري هنإ

 ةيصخش ىف ريغت ام رارسأ فرعي نأ ديري ..دعب هيلإ لصي
 ..هب ةدجام طابترا ىف ريغت امو زتعم هقيدص

 ادبي نأ راظتنا ىف ىوزنملا دعقملا ىلع سلجو زرتعسم ءاجو
 ..ةدجام تلخد ليلق دعيو ..ةجرفلا

 ظحالو ..زتعم ةيؤرب تمدص اهنأك اهتشعر رساي ظحالو
 ..ةدجام ةيؤرب مدص هنأك جهنت زتعم سافنأ

 رساي روتكدلا عم ةسلجلا تأدبو هرعاشم متك امهيلك نكلو
 ديري ال هنأك ةدجام نع دعتيا دق زتعم ناك نإو ..اهودوعت امك

 هذه نف:انقتلا هلك هيلع هكدوح كلا اهكاويعمما ىلإ مسا نأ
 ترادأ دقو ..هل سمهت نأ لواحت ال اهسفن ةدجامو ..ةفرغلا

 ناي هما وو ادا انك نفت هين
 لقا ناعوم م نمسا ودكدلا' وبكت ةداكلا نش اكو

 ىتح هتداعكع سوؤكلا دادعإ ىف عفدني مل زتعمو ..امهنيب اسلاج

 : هب حيصي نأ رساي رطضا

 ..زتعم اي سوؤكلا نيأ -

 ..سوؤكلاب داعو امهيلإ رظني نأ نود الساكتم زتعم ماقو
 نأ نود ةلعتفم تاملك اهيف ددرتت ةليقث ةدراب ةسلجل رمتسا مث

 ىأب اهدوزي نأ هتقابلو همد ةفخ لكب رساي روتكدلا عيطتسي
 : الئاق ةدجام دي دشو ماق نأ ىلإ ..ةكحض

 هسا كنا يكامن نينا فيه اه ب كال كاع
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 ىهو مواقت اهب اذإف ..ىرخألا ةفرغلا ىلإ اهدشي نأ لواحو

 : الئاق اروطنم زتعم ماقو ..هب ثيغتست اهنأك زتعم ىلإ رظنت
 ..فرصنم ىنإ -

 : ةدجام تحاصو

 ا 2 0

 ..كترايس ىلإ ىنوعدت
 : ةموسرم ةماستبا لالخ نم تلاقو رساي ىلإ تتفتلا مث

 ةسكج تاز يوكو ان ةففا

 اهنأك تطخو هدي نم اهدي تدش ةملك هنم رظتنت نأ نودو

 ..ةدايعلا جراخ ىلإ ىرجت

 هيلإ رظني رساي روتكدلاو ..تماص وهو قئاقد زتعم رظتناو

 اطخ نأ ىلإ رخآلا وه تماس قكحو القاتم ةينف قلحمت
 ..ةدايعلا نم اجراخ رخآلا وه

 نم ..هسفنل لوقي وهو ةليقث ةماستبا رساي روتكدلا مستباو

 ..هترايس لخاد هراظتنا ىف ةدجام دجو امير ..ىردي

00 

 ةفرغ ىف سلجت ملو ةدايعلا ةدجام لخدت مل اهموي نمو

 رساي نوتكدلا لواحي ملو :.ةزهسلا اذبت نآ ناظتنا ىف بتكملا

 ماحدزاو ..اهيلإ هبذجي ام اهيف دعي مل ..اهتوعدو اهب لاصتالا

 ..اهنع ىنغ ىف هلعجي هتايح

 نعدعابتي أدب اضيأ نمحرلا دبع زتعم نأ كلذ نم برغألاو
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 ..ليوطلا رمعلا اذه لك امهنيب عمج ىذلا لماكلا طابترالا اذه

 : لبق نم هنم اهعمسي مل ةجهل ىف لاقو نوفيلتلاب هب لصتا دقو
 ىورأسو ..ادج لوغشم ..لوغشم ىنإف ..ةليللا كارأ نل -

 ..ىقتلن امدنع ليصافتلا كل

 هراذتعا ىلإ رساي روتكدلا ملستسا ةشهدلا ةمدص عمو

 ىتلا ةجهللا ىه هتشهد راثأ ام دشأ ناكو ..هيلع حلي نأ نود

 ضرفي هنأك ةرتاب ةيوق ةجهل ىف ثدحتي هنإ ..زتعم اهي هثدحي

 ..هنم اهعامس دوعتي مل ةجهل ىهو ..هتيؤر مدعب هرارق هيلع

 لفط ةجهل اهنأك فعضو مالستسا ةجهل امئاد هتجهل تناك دقف

 لعل ..ةحرفلل جاتحم لقألا ىلع ..جاتحم ةحجهل ..نابأ ثداحي

 عفتريو هتيصخشب لقتسي نأ نكمي الجر حبصأو ربك دق زتعم
 نأ عيطتسي ىتح لوغشم وه ميف ىرتاي ..مالستسالا قوف

 ةجاح ىف دعي مل دح ىلإ هسفنب لوغشم ..؟ هتيؤر الب شيعي

 رساي روتكدلا مستباو ..هقيدص ىلع جرفتم درجم نوكي نأ ىلإ
 الوغشم حبصأ هلعل ...هسفنل لوقي وهو ةرخاس ةماستبيا

 ..ةدجامب

 مل ديدج صخش هنأك فقوو مايأب اهدعب زتعم هيلإ ءاج دقو

 : هتشقانمب حمسي ال هنأك ةمساح تاملك ىف لاقو ..ةيصخشلا

 هةر دوق ةيفاسو .: ةتحوكسلا ةنفوطوولا نم تلاقتا فلاح
 ىنإف كلذل ..اهتايلوئسم لك لمحتأ داكأ ..داريتسالاو ريدصتلل
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 ..ىنرذعا ..كايقلل تقولا دجأ دعأ ملو الماك اغرفت اهل غرفتم

 : ةشهد ىف رساي وتكدلا لاقو

 ..و ةرحلا لامعألا ىف كقالطنا ديؤأ ىنإ ..كوربم -

 : الثاق ةعرسب زتعم هعطاقو

 لواحأسو ..دعوم ىلع ىنإ ..كعم رهسأ نأ عيطتسأ نل -

 :مكيلع الس كازأ نأ

 مل امهف ..بيرغ ءىش اضيأ اذهو ..رساي حفاصي هدي دمو

 امهدحأ : جامدنالا نم اناك دقف ..ىديألاب ةحفاصملا ادوعتي

 نأك ..ىديألا ةحفاصم ىلإ امهتجاحب نارعشي ال دح ىلإ رخآلاب

 نادعتبيو نايقتلي امهنإ ..امهيديأ نيب قرفي ام امهنيب سيل
 :.نخآلا انهته لك ىئري نأ ىفكي .:تارظنلا ءاقل كوتفُي

 لواحي ملو ..هاري دعي مل ..رساي نع اهدعب زتعم باغو

 ةوق نع لزانتيس هنأ دقتعي هنإ ..هنع ثحبي نأ رساي

 خألا ةيصخش ىلقألا ىلعوأ ..ةدايسلا ةيصخش ..هتيصخش

 فرع دقو ديعب نم هرابخأ ىلإ لصي ناك هنكلو ..مرتحملا ريبكلا

 ةكرش ىف العف لمعي هنإو ..ةموكحلا نم العف لاقتسا هنأ

 وهو ةرم نم رثكأ دهوش هنأ فرعو ..داريتساو ريدصت

 اذه لك زتعم تريغ ىتلا ةدجام ىه له .. ةدجام ةبحصب

 نع امامت ةفلتخم ةديدج ةيصخش هنم تلعجو رييغتلا

 عقاولا ىف زتعم ناك امير وأ ..اهشيعي ناك ىتلا ةيصخشلا
 امير ىأ ..ةيصخشلا هذه ةدجام هل تقلخف ةيصخش الب شيعي

 اطبترم ةايحلل املستسم ناك نأ دعب زتعم نأ ثدح ام لك ناك
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 ..ةدجامي هطابترال املستسم اهشيعي حبصأ رساي روتكدلاب

 ىرخأ ةيصخش ىلإو ةديدج ايند ىلإ هلقن مالستسا هنكلو

 ةرطاش ةأرما ةدجامو ..اهدوجو تابثإ ىلع ردقأو ىوقأ

 :هضاهضتتسلا داني ميلكا عيطتنمت
 شاع دقل ..زتعم نادقف ىناعي رساي روتكدلا حبصأ دقو

 نمو ..هدقف دقو ..هعم اهشيعي هبناجب زتعمو اهلك هتايح

 ادبأ دجي نل ..هنع هضوعت ىرخأ ةيصخش دجي نأ ليحتسملا

 ةنإ زم ناك انك بلف جرقتن ةرهسك قس رخا امك

 جرفتي دحأب سحي الو ةدحولا ىهتنم ىف ىهو نآلا شيعي
 هنأك ...ديعب نم زتعم رابخأ عبتتي لازي ال ناك هنكلو ..هيلع

 فرع نأ ىلإ ..جراخلا ىلإ ترجاهو هتكرت دق هنم ةعطق عبتتي

 شع ىف ناميقي احبصأ امهنأو ..العف ةدجام جوزت دق زتعم نأ

 ..ةيجوزلا
 دعب ىتحو ..جاوزلا دقع ىلإ رساي اعد دق زتعم نكي ملو

 ..قيدص درجمك ةيجوزرلا شع ىلإ ادبأ هعدي مل كلذ
 ..قح هلو

 ام لك نع ىأنيو هتجوز ىضام نايسن ىلع صيرح هنإ

 ..اهيضامب هركذت نأ ديرت ال ىتلا ىه هتجوز لعلو هب هركذي
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 عباصأ ىلع نودعي نيذلا ةمقلا دارفأ نم ايئامنيس

 لب ىئامنيس جرخم درجم نكي ملو ..ةدحاولا ديلا 5

 نع ثرو دق ناكو ..ايئامنيس اجتنم اضيأ ناك

 ىعارزلا عورشملا باسح ىلع بحسي ناكو امنيسلل وه غرفتو
 امئاد ىطغي ناك هنكلو ..ادبأ هضراعي ال هوخأو ..امليف جتنيو

 ..عورشملا لخد فاعضأ ىئامنيسلا

 مايأ كلذو ..ادج احجان ايئامنيس اجرخمو اجتنم ناك هنإ ىأ

 ..مدلا فيفخ اميسو ايعامتجا

 عاونأ لك هيلإ بذجتل كش الب ةيفاك تناك تافصلا هذه لكو
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 هنكلو ...ديعبل ديعب نم ىلو هيف ةبابص نبذي ..ءاسنلاو تانبلا
 ال وهف ..ءاسنلا نم نيعون هسفن ىلع مرح دق ناك ةيادبلا ذنم
 وأ ةلثممك امنيسلا ىف لمعت ىثنأ ىأ عم ةصاخ ةقالع ميقي
 ءاسن مرتحي ال هنأل ال ..ةيئامنيس ةمجنو ةلثمم نوكتل ىعست

 نع ديعبلا صاخلا هملاع ريغ رخآ ملاع نم نهربتعي ىأ امنيسلا
 نم ىوقأ نفلا نأل طقف امنإ ..ةصاخلا هتايح ملاع ىأ ..امنيسلا
 .:ةتانف:ىه نئامتيسلا ليكتمتكلا ىف لمفت ةازكما ىاو'.«بحلا

 ىأ ..هجوزتت ىأ هبحت نأ نكمي ىذلا لجرلا ىلع اهبلغي اهنفو
 الو ..نوخت وأ رجهت نأ نفلا اهرطضا اذإ هنوخت وأ هرجهت

 وأ اهبيبح ناك ءاوس لجر لجأ نم هسفن نفلا نوخت وأ رجهت

 الو جاوز الو بح ال ..نفلا ريغ ءىش ال .هدحو نفلا شيعت

 ىأ عم ةقالع ىأ هنع فرعت مل كلذل ..ةنانقو ىئامنيس جرخم

 ..ىنفلا عمتجملا لك وأ ىئامنيسلا عمتجملا لك ىف ةاتف وأ ةأرما

 ..صقرلا عمتجمو ىقيسوملا عمتجمو حرسملا عمتجم هيف امب ىأ
 نأ عاطتسا جاوزلا الو بحلا ال هنأب دهشتسي امئاد ناكو

 امهنم لك ةأرماو لجر نيب ىأ ..نينانفلا نم نينثا نيب شيعي

 مهنم لك جوزت لاجرب محدزم ىنفلا عمتجملاو ..نفلا فرتحي
 دقو ..قالطلا عقي نأ دب الو مايألا رمثو ..هلثم ةنانف ةأرما

 مايألا رمت ال اضيأو ىرخأ ةنانف رشاعي وأ لجرلا سفن جوزتي
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 هلمع ىضقي ىهف ..هلك رمعلاو مويلا لوط نف ةلاح ىف شيعي

 الف اهجوَر دجت ىأ هتجوز دجيو تيبلا ىلإ دوعي مث نفلا عم

 عونب امهنم لك باصيو ..نفلا الإ هيف ثدحتي ام امهدحأ دجي

 لصفي نأ بجي ناسنإلا نإ ..قارفلاب ىهتنت مث للملاو قهزلا نم
 نيب هلع سصققي لانك اذا قا. ةماعلا تانج نع ةكضاخلا لاح

 وأ انانف مضي اضيأ هدجي الف هتيب ىلإ دوعي نأ بجيف نينانف
 نهم باحصأ نجوزت ىتاللا تانانفلا لك نإف كلذل ..ةنانف

 ىف هلك رمعلا نشع نيسردم وأ نيسدنهم ىأ ءابطأك ىرخأ

 تاتس اوجوزت نيذلا نينانفلا لك كلذكو ,ىوق ديكأو رارقتسا

 ..تانانف نسل تويب

 تالثمم نم ةلثمم ادبأ ةصاخلا هتايح ىف نكي مل هنإ مهملا

 هتجزمأو هضارغأو هلمع نيب ادبأ طلخي مل هنإ ..امنيسلا
 ..ةصاخلا

 نهف ..هسفن ىلع نهمرح ىتاوللا ءاسنلا نم ىناثلا عونلا امأ

 ىتاللا اصوصخو ةفاحصلا ىف نلمعي ىتاللا تايتفلا وأ ءاسنلا

 ةفاحسطلا خرق قالحتلاو فحضلا جرف هيثقلا تاكفتسلا قووكي

 دق ىأ ..بح ىأ ىلع بلغتت ىتح ىفحصلا نم نكمتت دق

 ضرفي ام تدجو اذإ اهبيبح نع ىنغتست وأ هتبيبح نع ىنغتسي

 تانيتكفلا قم ريش فرع هتف: بيكنلا نم ءاندتتنالا ةوشت

 لكو ءىش ىأ ضرعت ىهو هيلإ تمدقت نهنم لكو تايفحصلا

 وأ عوضوم ىلع وأ ربخ ىلع هنم لوصحلا ليبس ىف ءىش

 نشل علضب لقألا لكو] :اهكوشت ىل ةحسك رقي داحس لع
 ا
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 ىطعي الو ديدش مارتحاب تايفحصلا لماعي نأ دمعتي ناك هنكلو
 ىأ نيبو هنيب ةيصخش ةقالع ىأ ةماقإل ةصرف ىأ هسفنل

 ناك هنكلو .«تايرقملا تايقفلا نم' تاريثك نيديب ناكو +: ةيفحتض
 نهنم ةدحاو ىأ نيبو هنيب ام لك لظي ثيحب ءارغإلا اذه مواقي
 رشنلل نهيلإ ةجاح ىف هنأ ركني ال وهو ..لدابتملا مارتحالا وه

 هيلإ ةجاح ىف نهنإ امك ..هسفن نعو همالفأ نع تالجملا ىف
 ءارغإلل عضخي ال هنأ هنع نفرع دقو ..رشنلا داوم ىلإ لوصولل

 نينع ىهو ..نينع هنإ هنع ليق لب هتاوهش عابشإلو ىئاسنلا
 ..:تايفحضلا هاجت العف

 ”دايتا مركحتملا ناكقلا ةعيبم ةلقع لاطتم ىف يسنكا ةقو
 هت ةقاوهشلا سقت ضن و[ ةوحاتلا نرسل هني نساك ال ىذلا
 :ضانقحسملا و: تاناكفلا نم هن تاظيفملا ءامينلا

 ايند نع اديعبو ىئامنيسلا لمعلا تالاجم نع اديعب نكلو
 .:تاتزلاو: ءانيلاب ةسحذ ذم ةعشاأو ةضاخ اهكذهل تفاك فلا

 لك ..ريثكلا بسكي ىنغو ..حجان جرخمو ..ميسو باش وهف
 طرا دق ل ننقازلا عقتنلا كان و تاني غبنلا هه ناك كلذ
 لوم تاكو بو بف. ةفيارلاو ب ةةلاكلاو. ةنيناكلاو : ةخاوو
 ربتعي ال هنكلو ..اهجوزتي نم دجي نأ ىلإ رظتني هنإ هسفنل
 ةايح ريفوتل ةبرجت ةياهن جاوزلا ربتعي لب ..ةبرجت ةيادب جاوزلا
 نوكي ىتحو ..اهجوزت نم نيبو هنيب عمجت ةيدبأ ةرقتسم

 ةبرجتلا رمتست نأ بجيف ةبرجت ةيادب ال ةبرجت ةياهن جاوزلا
 ملا ةارتلو :لجرلا نم: الك نا دكت ىقح' نكاوتحس ةكي واط ةدم
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 رفوي امهنم الك نأو رخآلا نع ىنغتسي نأ عيطتسي امهدحأ دعي
 ..مارحلا للحي هنأك ..نكلو ..ةايحلاب رارمتسالل رخآلا ةيصخش

 فيك ..جاوز نود تاونس اهبحي ةأرما عم ىضقي فيكف
 متهي نكي ملو ..ةيسنجلا ةرشاعملا دصقي ..جاوز الب اهرشاعي
 نقف يقول ةررعب نم شاملا هذه هك رتك هقإ هن ةانيتلا اذهب
 ضفرت دقو جاوزلل اديهمت وأ جاوز الب ةرشاعملا ةأرما لبقت

 ةدحا لك مرتحي ىهو ..جاوزلا دعب الإ لجر دي اهسملت نأ ىرخأ

 ضرقفي وأ ةأرما عدخي نأ ادبأ لواحي ملو ..اهتيرحو اهتدارإو
 ..رح وه هنإ امك ةرح ىه نوكت نأ بجي ..ةأرما ىلع هتدارإ

 هنيب سيلو ىموي ءاقل ىف ةأرما عم ةليوط اروهش ىضق دقو
 ىرخأ ةأرما عم ىرخأ اروهش ىضقو ىسنج ءاقل ىأ اهنيبو

 ضرقفي الو عدخي ال هنإ مهملا ..جاوزلاب سنجلا طيرت ال تناك

 ..ةيرجتلا اهيلإ ىهتنت نم دجو اذإ الإ جاوزلاب دعي الو ..هسفن

 جاوزلاو ..ةبرجتلا هذه اهيلإ ىهتنت نم مويلا ىتح دجي ملو

 هيلع قافتالا هيف ىفكي ىتح لجر دسجب ةأرما دسج ءاقل سيل
 سيساحألاو ركفلا ءاقل وه جاوزلا نإ ..ةلماك ةبرجت نود

 ةليوط ةدم بلطتي وهف كلذلو ةأرماو لجر نيب عئابطلاو
 ىلإ ىدؤت ىتلا ةيرجتلا حاجن ىلإ ىهتني ىتح ةعساو براجتو
 لاقتلاف ةيعرشلا عاوزلا لاقت نيم كلذ ناك امثروذنارقلا ةقع

 لك ةبرجت ةرتف ىه ..تاونس لوطت دق ةبوطخ ةرتف صصخت

 سيساحألاو ركفلا ءاقل ىف ةبرجتلا حجنت ىتح رخآلل امهنم

 هنإ ىأ ..نارقلا دقعيو ةبوطخلا ةرتف ىهتنتف ةأرملاو لجرلا نيب

 8 29 19 !؟ اذه لك كرتأ نملا#



 ملا كقضاللو .:ةيوطقنلا نقف قاتجي ةانف لك غم: هبشفك ريقعت اك
 ..جاوزلا ةرتف ىلإ ةأرما ىأ عم ةبوطخلا ةرتف زتجي

 ..هاونلا كح
 ..اجوزتم سيل هنإ ىأ

 ىأ هب لصت ملو هرمع نم نيتسلاو ةسماخلا ىف وهو
 هنأ فشتكا امدنع ةشهد ىف هانيع تعستاو ..جاوزلا ىلإ ةبرجت

 ىوتسم ناك امهمو ..ىسن دق ناك هنأك ..نيتسلاو ةسماخلا ىف

 ىف هرمع ىهتني نأل ضرعم وهف اهب شيعي ىتلا هتوقب هظافتحا
 دعي هجاتنإو همالفأ لك بهذتس نيأ ملعي وهو ..تومي ..موي ىأ

 هربتعي اجرد هبتكم ىف نإف ..اماه ائيش رسخ هنكلو ..تومي نأ
 ءانقكلا عيمجب روكحل محملا نييك اوجلا مقيم نا ربثألا يود

 روهش ضعب نهنم لكل ناكو .هتايح ىف رود نهل ناك ىتاللا
 ..روصلا هذهب عنصي اذامف ..هيلع اهلالخ تلوتسا تاونس وأ

 ًاروص اهنيب نإ ..هتثرو هدعب نم اهثري ىتح اهكرتي نأ بجي ال
 شيعت ىتلا ةلاحلا تناك امهمو تاهمأ نحبصأو نجوزت ءاسنل

 اهلغت ست دق ةبيرغ ديأ ىف نهروص عقت نأ بجي الف نآلا اهيف
 ..ةكيرب روص اهلك اهنإ مغر نهدض

 ةضاخ ةفالع نماك اتيلك هبايش دم تلاع نم نانك دقو

 اهنم بلطي هنإف ةأرما ىأ نيبو هنيب بح ةقالع اهيمسي
 جرد ىف اهب ظفتحيو ةروص هسفنب اهل طقتلي وأ اهتروص
 نأ دعب ىتح اهتبحاص ىلإ ةروصلا ديعي نأ ضفريو رارسألا

 بيسب لكاشم ريثيو هتدارإ ضرفي ملو ..امهنيب ةقالعلا عطقنت
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 ثيحب اعنقم اقيقر ناك هنكلو ءاهتابحاص ىلإ روصلا هذه ةداعإ
 ننهي ناك نيالا نلإ ةزوصلاطافكحالابةدجاو لك هل عمت

 هتايحل ةروص ةعمتجم اهنإ هتايح لثمت روصلا هذه ةعومجم نأك
 تفي زا هويت ل ويد كلذ هغوو اهيف رع انو ةيهاشلا
 هنإ .رؤضصلا هذه ةدهاشم عغجارتيل هبقكم ىف قرسلا جردلا
 ال ..هلخاد ىلع جرفتي ال ناسنإلاو ..هلخاد ىف اهنأك اهب ظفتحي

 اهلك كلو نى ..ءاعمألاو تلقلاو لاحطلاو ديكلا ىلع جرفتي
 «لكازت ىف انهن يودصضلا هذه كاكاو نابونا نايعي ةلكال قف

 اريثك سحي ناك نإو ..اهيلع جرفتي وأ اهاري نأ نود اهب شيعي
 اهنم صلختي نأ عيطتسي ال وهو ..تايركذ نم هيف هتكرت امب

 وأ اهقزمي نأ عيطتسي ال ..تومي نأ لبق هءارو اهكرتي ال ىتح

 دي ىف ةروص ىأ عقت نأ نم اهتبحاص نوصي ىتح اهقرحي

 نم ارس عيذي هنأك لقألا ىلع وأ اهتبحاص ةايح ركعت دق ةبيرغ
 ول هنأ سحي هنإ ..تام نأ دعب ةصاخلا ةأرملا هذه ةايح رارسأ

 ىتلا ةيمارغلا تاباطخلا اهعم اعيطو روصلا هذه نم صلخت

 قرحأ ىل ..رحتني هنأك اهنم صلخت ول سحي ..اضيأ اهب ظفتحي
 وهو ةليوط مايأ تضمو ..هسفن قرحأ هنأكف تايركذلا هذه

 نيبو تومي نأ لبق اهقرحب روصلا هذه نم صلختلا نيب رئاح

 ..لوهجملا ريصملا ىلإ روصلا كرتيو تومي ىتح اهب ظفتحي نأ
 هنإ ..روصلا هذه ىلع جرفتي مل تاونس تضم هنأ ركذتو

 هاشح نأ بهم وكلو ةلكادأ ىف نقنق ابيناك اهنك ذتيو ةفازي
 ةسكترم ادي شو «نيفتلو اهل ةيحت: قادها ف تره ةارقأ لك
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 حتفي أدبو ريبكلا موبلألا جرخأو ..هبتكم ىف ىرسلا جردلا ىلإ
 هتركذ املك انايحأ اشاعترا دادزت ..ةشعترم ديب هتاحفص

 ..هريثت تايركذب روصلا نم ةروص
 نأ لمحتت مل اريبك ابح هتبحأ اهنأ كشال ..داعس ةروص هذه

 ..الاح جاوزلا ديرت تناك ..جاوزلا متي ىتح ةبرجتلا ىف رمتست

 اهدعو رخآ صخش ىلع تفرعت ..هتناخو هتعدخ دقف كلذل

 رخآلا اذه نيبو هنيب عمجت ىهو روهش ةدع تلظو ..جاوزلاب

 ىلإ تبهذو ةرجهلاب هتأجاف نأ ىلإ ..اثيش ىردي نأ نود
 اهجوزتي ملف اهعدخيو اهيلع بذكي ناك دقف ..فسأللو ..رخآلا

 لماكلا بحلا هبحت مل داعس نأ ىأ ..هدحو هل اهلعج نأ دعب

 عزني نأ قحتست ىهف نذإ ..هلك رمعلا ىقبي نأ نكمي ىذلا

 ..اهبلق نم هتعزن امك موبلألا نم اهتروص

 قودنص ىف اهتاصاصقب ىقلأو اهقزمو داعس ةروص عزنو
 لك هتطعأ ةجيدخ نأ كش ال ..ةجيدخ ةروص هذهو ..تالمهملا

 نكي ملو اهمايأ لاحلا هيلع ناك ام نآلا ركذي هنكلو ..اهعم ىهو

 ةجوزتم ةجيدخ تناك دقل ..بحلا فاحلب فوفلم وهو هب متهي

 ةنبا ىطعأ خوفنم اهنطبو نيتنبا عم اهكرتو اهجوز ىفوتو
 نهتتشنتو ثالثلا تانبلا ةلافكل ىفكي ام اهل كرتي ملو ..ةثلاث

 دالوأ ىوتسم ..نهل هديرت ىذلا ىوتسملا ىلإ نهب لصت ثيحب

 ىفكي ام عمج ىلإ ىىست ىهو ةليوط تاونس تبعتو ..تاوذلا
 لجر درجمك اهرهب هنإ كش الو ..هي تقتلا نأ ىلإ اهتانب ةئشنتل
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 ةفيفخو ةليمج ىرخألا ىه تناكو ..مدلا فيفخ حجان ميسو
 دمعت نود هسفن دجوو بحلا امهطبر مايأ ىفو ..ةيكذو مدلا
 عاطتسا دقو ..تانبلا ةلاقك نع الوئسم هنم رارطضا وأ اهنم
 ىلإ هدشت ملو ..نهمأ نهل هديرت ام ةياغ نهل رفوي نأ هئارثب
 ..اهب جاوزلا ىلإ هتجاحب سحي مل هسفن ىهو جاوزلا ىف ريكفتلا
 نكلو ...جاوزلا ضرفي رخآ ءىش ىأ ىلإ اهنم جاتحي ال هنإ

 بحلاو ..نهمأ نع ايعامتجا لاقي امب نرثأتي نهو ..نربك تانبلا
 هيلع نوكي ام ىردت ال اهنإ ..عمتجملا مواقي وهو ابلاغ فعضي
 حلت تأدبو ..لجر ةقيشع اهنأب ةفورعم نهمأو اهتانب ريصم
 ال ..جاوزلاب عانتقالا عيطتسي ال هنكلو ..جاوزلا ىف هيلع
 اهتانبو ىه ةجيدخ تدعتبا نأ ناكو ..هيلإ لصي نأ عيطتسي
 رفوي هنكلو رخآلا اذه هبحت ال ..رخآ لجرل ةجوز شيعتل ..هنع
 ضرفي ىذلا عمتجملا ..عمتجملا اهتانب ىلعو اهيلع هضرفي ام اهل
 ..قاوؤلا

 هبحت تناك ..بحلا لماك ..بحلا لك هبحت نكت مل اهنإف نذإ
 ىسأ ىف أدبو هيدي نيب ةروصلا عفرو ..اهتانبل اهبح لالخ نم
 الاوهف كلذ مغرو .:تالمهملا ةلس ىف اهي ىقليؤ اهقزمي
 وهو سحيو ...بحلا ىهتنم هيطعت تناك اهنأ ركني نأ عيطتسي
 ..ىكيي داكي هنأك ةروصلا قزمي

 دقل ..تفريم ةروص هذه ..موبلألا تاحفص ىف بلقي داعو

 دقل ..قئاقد اهنأك ودبت لب مايأ اهنأكو ىدبت اروهش هعم تشاع
 .هنحنلا ناطسقتا ةأوما لإ يحلا ىلإ ةعاج نق نيهان
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 اعيرس ملستساو ..اهنم ففخي نأ ىلإ جاتحت ةيسفن ةمزأ ىف
 ىلإ همركب لصي ىلوألا روهشلا ىف هسفن دجو ..تفريم بحل
 دعب اهمأو ىه اهيلإ تلقتناو ..اهمساب ةقش اهل ىرتشي نأ دح
 ىف تفريم ميقت فيك نكلو ..اهزيهجت ىلع هسفنب فرشأ نأ
 نكي مل امير ..اهجوزتي نأ ادبأ عنتقي مل هنكلو جاوز الب ةقش
 ا سم ةعاطقسلا عرس: ةيكوذلا ةايكتاك اهتم ابا
 ةقشلا زيهجتو شفع هب لمكت اهنأك اهجوزتي رخآ الجر دجت

 ىتح اهب اطبترم ىقبي نأ هيلع تضرعو ..اهكلم تحبصأ ىتلا
 ديزي نإ: ةفيط قم نسل اذه :قيستم# 9 نكلو :تارؤلا لعن
 تسلا ىه اذه هده وول ةازللا

 ىف اهاياقبب ىقلأو اهقزمو موبلألا نم تفريم ةروص عفرو
 ..ناثلا اهلخادب لعشيس كلا تالموملا ةلنز

 ام لك ىف دجي وهو ..موبلألا روص لك هعباصأ نيب ترمو

 ناك اميرو ..اهقرحيل اهقزميف الماك نكي مل بحلا نأب هعنقي
 لبق روصلا هذه نم صلختلاب هسفن عنقيل هتاروصت ىف غلابي
 ..ةثرولا نم دحأ اهلغتسيل اهكرتي ال ىتح تومي نأ

 ..ةروص تيقب نكلو

 عزوت ةروص اهنإ ..اهتبحاص نم ةيده ةروصلا هذه نكت مل
 .. نيل ةعيوس: وة نينا :ةرعلا ةداعلا ةزوبه :عراوشلا ىف
 مل ةنكلوب «نفاحلا قم اسجاو ياك اهم اهطتماو:انيظوتلا كنق
 اهب ظفتحا ..اهيلإ جاتحي دق ىئامنيس جتنمو جرخمك اهب ظفتحي
 ..ةبصاخلا ةتايح ئف ةضق مها تناك امر ةضق اهل نأ
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 ليثمتلا نف نإ ..امنيسلا لاجر نم هتءاج نم لوأ ناك دقل
 دقو ..هريغب شيعت نأ عيطتست الو اهيف شيعي ىئامنيسلا

 .ةلقاع : ةلمردعم ..ةناذح ليم قلوألا ةولطنلا ةتمامدكحو

 عطقني نأ نود تاعاس اهعم سلجي نأ عيطتسي هسفن دجو
 نأ ىف ركفي أدب دقو ..فيظن ثيدح امئاد وهو ..امهنيب ثيدحلا

 ..رارقلا اذه ذاختا لجؤي هسفن دجو هنكلو مليفلل ةلطب اهرهظي

 هعمجت ىتلا تاعاسلا دجي موي لكو ..مهأ رخآ ءىشل اهديري هنإ
 لخاد الإ ءاقللا متي الأ ىلع رصت ىهو ..اهعم ثيدح ىف

 ..رخآ ناكم ىف ايقتلي نأل هتوعد تضفر دقل ..ويدوتسالا

 ..همأ ىلإ اهميدقت ةجحب هتيب ىف هروزت نأ ىف هحاحلإ تضفرو

 : هل تلاق نأ ىلإ

 ..ريوصتلا ًادبأس ىتم -

 : ةطاسب ىف احرم لاق
 ..مهأ وه ام كانه ..مليفلا ىكدبت نل -
 : ةشهد ىف تلاق

 ..مهأ وه ام -

 : بح ىف لاق
 نفلا نيب عمجأ ال ىنإ ىنع فورعملاو ..جوزتنس اننإ -

 ..جاوزلاو
 ..نفلا نم كفطخأس كلذلو جاوزلا كل ترتخا دقو

 : طخس ىأ اهيلع ودبي نأ نود ةداج ةجهل ىف تلاق
 يحق ادم كا اميركا حان سس وقلت ناسا 2
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 عيطتسأ ال ىنكلو ..هانمتت امم رثكأ امير كب جاوزلا ىنمتا ىنإو

 ..ىمالفأ ىل جرخت

 : ةدح ىف لاق

 ةدحاو جوزتأ نل ..جاوزلاو نفلا نيب عمجأ نأ ليحتسم -

 ..ىعانتقا مامأ ال اريماكلا مامأ أاهكرحأ

 : ةطاسب ىف مستبت ىهو تلاق
 كحضأ نأ ديرأ الو ..كجوزتأل نفلا كرتأ نأ ليحتسم -

 الوهم هتكركو :هذع تديصتيا اب ئاج.:ةقفاولاب ادبأ نآك كيلع

 ترهظو ..نيرخآ نيلوممو نيجرخمب لصتت نأ تعاطتساو
 ةريبك تحبصأ ..ةئاملاو ..ثلاثلاو ..ىناثلاو ..مليف لوأ ىف

 ال نكلو ةحرفلاو ةقرلا ىهتتم ىف نايقتتلي ةفدص ايقتلا اذإ انا

 .ءامليف كل نرخ نا خلا نكمي لاح

 ا ع
 : لاق

 ؟ انامل -
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 ..كلثم نوكأ نأ ىلع ىنتدوعو

 : لاق

 : تلاق

 ىوقألا وه لازي ال اننف نكلو ..هبابش زع ىف لازي ال انبح -

 ..مانيل اهيلع

2 
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 قيقحت ىف حاجنلا ىلع ارداق اناسنإ امئاد هسفن ربتعي ناك

 لوما ةنرهلاب ىلع وطقم مكي متو ىلا نط ريقي ان نك

 اغرفتم ةموي تاعاس عظعم ئبضقن ناكو :.اهشيعي ىثلا ةايحلا
 ناك هلع نع :ةتيلوكسم عراف ةثكلو :ساوتلا هده لك قيفحتل
 ..بأك هتيلوئسم ىف زكرتت ةدحاو ةيحانل غرفتلا هبذجي

 زكرتت اهلك ةايحلا نأب سحي ةيلوئسملا هذه شيعي وهو ناك
 ليقتسم طيطخت نع فكي ال هلقعو ..ءالع هنباو ءانس هتنيا ىف
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 هدعب نم هحاجنب نارمتسيس امهنأ قثاو وهو ..امهنم لك
 لك تناك دقل ..هيلإ لصو امم ىلعأ ىوتسم ىلإ نالصيو
 امهنأك اهربتعي هنإ ..هنباو هتنباب ةقلعتم همالحأ لكو هفطاوع

 هبابش ىف لازي ال ىهو امهبجنأ دقل ..هحاجن ىلع لوألا دهاشلا

 نم نيرشعلا ىف لازي ال ناك ..حاجنلا اذه لك ققحي نأ لبقو

 ةفزاجم جاوزلا اذه ناكو ..امهمأ جوزتي نأ ررق امدنع هرمع
 نكلو ءاهجوزت ىتلا ةاتفلا هذه بح درجم سيل اهيلإ هتعفد
 ..جاوزلا اذه ىلإ هعفد ام وه هتيناكمإلو هتردقلو ةسفتل هريدقت
 نقف دقو. ليفة نوف نح ىلإ لمعي سيقتل ةريدقت ناك
 دق نكي مل هنأل هلهأ ضفر ..جاوزلا اذه ىلع ةقفاوملا مهلك لهألا

 ضفرو ..ةلئاع نع الوئسم اجوز نوكيل ىفكي ام دعب ققح

 مغرو ..لوهجملا ىف مهتنباب اوفذقي نأ نوديري ال مهنأل اهلهأ
 ..امهيلع لهالا طخس مغر اجوزت ىتح تدناعو دناع دقف كلذ

 لوألا ماعلا اذه ىفو ..هحاجن ققحي أدب ىتح ماع ضمي ملو
 ..ىلعأ ىوتسم قيقحتل هحاجن رمتساو ..ءانس هتنبا بجنأ

 ذاختا ىف ارمتسم لازي ال ناكو ..ءالع هنبا نيماع دعب بجنأو

 اهنيب نم ناكو ..هلبقتسم نامض ىف اهيلإ نئمطي ىتلا تارارقلا

 رثكأ بجني الو ءالع هنباو ءانس هتنباب ىفتكي نأب ارارق ذختا نأ
 ةيحارج ةيلمع ءارجإب هتجوز عنقأ نأ ىلإ لصوو ..امهنم
 اهنأب بيبطلا هعنقأ نأ دعب ..باجنإلا ىلع اهتردق فقوت
 ىلع ةردقلا ىلإ دوعت ىكل ىرخا ةيسكع ةيلمع ءارجإ عيطتست

 عنتقم هنأل تنبلاو دلولاب ىفتكي نأ نآلا ديري ىهو ..باجنإلا
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 ةينازيم هيلع موقتو ,مويلا ىتح هققحي ىذلا ىلاملا لخدلا نأب

 ىقرأ ىلإ نينثالاب لوصولا ىلع ةردقلا الإ ققحي ال اهلك هتايح
 اذه ىلإ امهب لوصولا نع زجعي دقو ..ةايحلا تايوتسم

 ول ىأ ..اسماخو اعبارو اثلاث اولوم امهيلإ فاضأ ول ىوتسملا

 هتايناكمإ ردقي نأ نود باجنإلا تايلوئسم لمحتل هسفن كرت
 انو اهديري امك ةايحلا ىوكسم' ةقانبأل رفوك: ضلا ةنداصتقالا
 فلا وأ ةكدنا ىففي ودقلا فيض ولف قة كلطس وهو اود ملكت

 ديعت ىتلا ةيحارجلا ةيلمعلا هتجوزل ىرجي نأ عيطتسيي هنإف

 ضرفي هنإ ..رخآ انبا وأ ىرخأ ةنبا هل دلت نأ ىلع اهتردق اهيلإ
 ةنلمحلا ذه وحك تلا م بها زارقل ماس ناقه ىلع

 ال وهو ..ةأرماك اهتعتم ةعيبط ىلع اهريثأت ناك امهم ةيحارجلا

 مل ..اهعجاضي ةأرماك اهب هتعتم نم ائيش دقفي الو ءائيش فلكتي

 لمحتي نأب لجرك هتعتمب ساسملا ىف ريكفتلا درجم هسفن فلكي
 هتعيبط هذه تناك اميرو ..باجنإلا مدع ةيلوئسم هتجوز عم
 ..نيرخآلا لالغتساو دامتعالا ةعيبط ..هحاجن اهب ققح ىتلا

 ؟ هل هففعكو كاتس هتتيحلا هفجت ئذلا "ليقتيسللا روصقم ناك كنك
 نأ اهديري ال ..تيب تسو ةجوز اهديري ةياهنلا ىف هنإ

 ىأ اهمأ نأب عنتقم هنإ ..تيبلا جراخ لمع ىأ ةيلوئسم ىلوتت

 ةظاعلا لك حاجن ققح ىذلا هحاجن ىف لضفلا اهل ناك هتجوز
 نأ بجي هتنبا جوزتت نأ لبق نكلو ..تيبللو هل لماكلا اهغرفتب

 ةرداق نوكت ىتح ..ةفاقثلاو ملعلا نم لاع ىوتسم ىلإ لصت

 صصختت هسفن تقولا ىفو ..ةايحلا ىحاون لك ةهجاوم ىلع
 م2 22525225222 6 م و
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 ناريقتالا ىلع هرداق نوك ضخ ىحاوتلا هذه قم ةيحات فا

 فورظ ىأ اهتهجاو ام اذإ اهبلاطم ةيطغت ىف اهصصختب
 وأ ..ةسدنهم وأ ..ةييبط نوكت نأ ىأ ..دارفنالا اهيلع ضرفت

 ناو تح .:ةعسازلا لامعألا ةرلزإ كليم راد[ را ماعم

 ىلوتت ىأ .ةاماحملا وأ ةسدنهلا وأ بطلا ىف جاوزلا دعب لمعت مل

 مث ..تيبلل اهتيلقع لكو اهنايك لكب ةغرفتم تلظو لمع ىأ ةرادإ

 تاعورشملا رارسأو ليصافت اهنيقلت ىف أدبي نأ بجي هنإ

 عيطتست نلو ..هتثيرو نوكتس اهنأل وه اهققح ىتلا لامعألاو

 اذإ الإ ثرإلا اذه حاجن رارمتسا ىلع ةصيرحو ةنيمأ نوكت نأ

 ىلع دامتعالاب ىفتكت نأ نود رارسألاو ليصافتلا تبعوتسا

 ىذلا وأ ..ثرإلا اذه ةيلوئسم اهعم لمحيس ىذلا ءالع اهيخأ
 ا وكشلاو كلتا: فحسب ةةنا30 اها وقسم وج لاش

 الإ جوزتت نأ نكمي ال اهنإ ..هجوزتت ىذلا لجرلا روصتي فيكف

 هوبأ نوكي نأ بجيف هحاجن نم دكأتي ىتحو ..احجان الجر
 :«داوخلا نق عاجتلا ده هر ودصتم ىلا ماسلا لكو». اهجناك انكنأ
 نضرعي مل هتانيكت لاوط هك اولا اذه. رارسسملا قف عامتلاو
 ةنامالاو ةفتعلاو قالقنألا سيراقمو نانلا قات كحل نيت
 نسل هيكون: ا اهددهم ماو اهل. ىنيل نسيبافم:اهدإ 1 :فوتعلاو
 .«تميف دكؤتو ءارتلا خلعت تلا ماقرألاك اهنغ. نلت مانقزأ اهل
 ةنامالاو ةقعناوب قالتخإلا غن انقاذ نهراه كيال ةازشلاو
 ,:فرقشلاو

 تكف فاش هبال ةمسدب يذلا ليها نردعت ةاع انكم
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 ؟ ..ءالع هنبا ليقتسم روصتي ناك

 ..هنم لصألا قبط ةروص نوكي نأ هانمتي ناك ام لوأ نإ |

 ةوقو هجازمو هقوذ سفنبو هتيصخ ش سفنب نوكي نأ هديري

 ..رقفلا اهبلطتي امم رثكأ لامتحا ةوق نلطتي ءارثلا نإ ..هلامتحا

 حاجنلاو ادبيسف هنبا امأ ءىش الب حاجتلا اذه لك أدب دق وهو

 اذهب رارمتسالا ىلع ارداق نوكي نأ هديري وهو ..العف هيدي نيب

 ناكو ..وه هماقأ ىذلا ءانبلا لكب رارمتسالا لقألا ىلع ..حاجنلا

 ىف ققحي نأ هنبا عيطتسي نأ ايعاد ءامسلا ىلإ هينيع عفري
 ىذلا ءانبلا ىلإ فاضت ةديدج تاعورشمو ةينبأ ليقتسمملا

 وه هنإ ..هنبا ليقتسمب همالحأ عم مستبيو ..هل هكرتيس

 عمتملا لك نقوم هع اسجل ةناعبا سطح ققح نق اخت

 ملو ..حجان لامعأ لجر هنأل مارتحاو رابكإ ىف هيلإ رظني

 ىرخأ ةناكمو ةيعامتجالا هتناكم نيب عمجي نأ ادبأ لواحي

 ةيمسر ةوق هل ايسايس اميعز ىأ اريزو نوكي نأ ىأ ..ةيمسر

 نع هسفن دعبي ناك ايصخش وه هنإ ..سانلا ىلع اهضرفي

 ىتلا تاعورشملل اغرفتم ناك هنأل ةيمسر ةيلوئسم ىأ لمحت

 ءارثلا اذه ىف دلو ءالع هنبا نكلو ..ءارشلا نم اديزم هل ققحت

 لغتسيو ..ةيمسرلا ةمقلا ىلإ لصي نأ عيطتسي هنأ دجي اميبرو

 تعستاو ..اريزو نوكي نأ ..ةمقلا هذه ىلإ لوصولا ىف ءارثلا

 اسيئر نوكي نأ ىلإ لصي دق هنبا نأ روصتي وهو هتماستبا

 ابأ نوكي نأ نم تومي نأ دعب ىتح حرفي هنإ ..ةيروهمجلل

 ..ةيروهمجلا سيئرل
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 داع قنا ايم فنار افا وتفرتلا هيو
 ىعست اهنأب عنتقمو ءةيغاط ةداعس ءانس هتنبابو ديعس هنإ

 ىذلا لبقتسملا ىلإ لصت ىتح موي دعب اموي همالحأ قيقحتل
 اهتسارد ىف قوفتتو ةفاقثلاو ملعلا مهتلت اهنإ ..اهل هديري
 نينفللا ديجت تحيضأ دق اهرهضص' نمو ..ناعما: لك ىف مجتتو
 نأ دعب تراتخا دقو ..ةيبرعلا ةغللا اعبطو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا
 قحتلت نأ اهرمع نم ةرشع ةعباسلا ىف تحبصأو تربك
 عوق نو ةنامعألا ةنادإ ئف نه سعحسو ةكيومالا ةففاعلاب
 فاؤطلاو هيك ىف" ةيلدع هدركلا نع فك ال انينأ ىقح نادألا
 اريقكو ودك لك موقت خا لزاككو تاكوشلا :يقاكمو حاضلاج
 نإو ءاهذفنيو اهي عنتقي ةرادإلا ىف ءارآو تاظحالم ىدبت ام

 ىدبتو ءامسلا ىلإ اهب ريطي اهبابش نأب سحي ام اريثك ناك
 ضرعت ىهو اهب احرف مستبيو ..عقاولا نع ةديعب تاحرتقم

 عقاولا ىلإ اهدشي نأ ءوده ىف لواحيو تاحرتقملا هذه هيلع
 نكمي اهنأ تنيقأ دقل كلذ: نه نذكأو ,ءاهمالحا ةئلإ لئضت ال ئذلا
 ةييص لازت ال ىهو تأدب دقو ..ةزاتمم تيب تس نوكت نأ

 نازك دف اوما فعانكو ةظانملا نصعت ام نك فا ن شركت
 دتمت اهعباصأو ..اهمأ ىلع ىه اهرارق ضرفت ام ًاريثكو ..هذختت

 ةيلوئسملا لمحت اهنأك تيبلا ىف رامسم لكو جرد لك ىلإ
 انايحأ اهنأ نم اهيلع فاخي ىأ ءاهيلع ذخأي ناك اميرو ..ةلماك
 ناك هسفن وه هنإ ..مهي اذام نكلو ..كلذ نم رثكأ ةئيرج ىدبت
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 رج هبايش ىف ربتعي
 ةيغافتجالا دينلاقتلل اهتاعازم مدع ءانس ىلع ذخاي انايحا هنإ

 اهتيرح قلطتو ةرح اهسفن ربتعت اهنإ ..تنب لك ىلع ةضورفملا

 تاعاس ىتح بيغت انايحأو ..امئاد تيبلا جراخ اهنإ ..اهرخآ ىلإ

 طلتخت ىتلا تاعمتجملا ددحي نأ عيطتسي الو ..ليللا نم ةرخأتم

 ناكو ..مهبحاصت نيذلا تاقيدصلاو ءاقدصألا عون الو .اهب

 ..ادبأ اهيف هتقث دقفي مل هنكلو ءانايحأ اهرذحيو اهمولي

 ةيلاط لاذت هلو هرم نم ةرضع ةعساسلا تعلو لف تناك

 تفقوو اموي هتءاج امدنع ةيكيرمألا ةعماجلاب ةيناثلا ةنسلا ىف

 اهيف ابح امئاد اهل ملستسي ىتلا ةئيربلا اهتماستباب همامأ

 : تاكحض اهئاك ةقلطنم اهتاملكو ثلاقو ..اهب احرفو

 :.عوزتا لقب نأ انوي كلاي ىلع طفح هن[ نرخ
 : هتنبا ىلإ هفزي بحلا نينرو لاق

 ام ددحأ اناو نقيعا لي ::كجاؤذ نظتنأ اناو تلو دتنم .كنإ -

 ..ىتنبا جوز ىف هبلطتأ
 : هرايتخاب اهبضغي نأ نم هرذحت اهنأك هيلإ رظنت ىهو تلاق

 ..هجوزتأ نميف بلطت اذامو -

 : ةحرف ىف لاق

 ..حجان نبا احجان نوكي نأ الوأ بلطأ -

 : ةضفار اهيتفش ىولت ىهو هتعطاقو

 نبا نكت مل كسفن تنأف ..حجان نبا نوكي نأ مهي ال -

 لاق نم ىتفلا سيلو ..ىداع ىوتسم ىف ىدج ناكو .حجان
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 هسفن ىه نوكي نأ مهي الو ..اذنأه لاق نم ىتفلا امنإ ءىبأ ناك

 اناق «عاجتلا ىلإ نعسي هقكلو .:عامفلا ىلإ لوبطؤولا تأ دق

 نأ ىلإ ىعسي بابشلاو ..هبابش ىف لازي ال نم جوزتأس اعطق

 : اهمهفي نأ لواحي هنأك اهيف قلحبي ىهو بألا لاق
 ..ىتنبا قحتسي هنأب عنتقأ نأ مهملا -

 : ةكيرجلا اهتماستبا ىلإ دوعت ىهو تلاق
 ..هجوزتأ نم دعب ىل رتخت ملأ -
 : فرتعي هنأك لاق

 لوطأ هدحو هل هتنباب ظافتحالا ىلإ هعفدت بألا ةينانأ نإ -

 حيشرت ىأ ءرايتخا ىف نآلا ىتح ركفأ مل كلذل ..اهرمع تاونس

 ..ةيعماجلا كتسارد نم ىهتنت نأ ارظتنم كل جوز

 فك ا سنتا (يعنناشت ا زي كلاك

 ..ىسفنل ترتخاو كتينانأ تمواق دقل ..اياب اي ةفسآ -

 : خرصي هنأكو ةشهد ىف هتوص عفتراو

 !؟ نم ترتخا -

 : اههماسستبا وحق نأ نود كلاق
 ..ىتويسب ميركلا دبع ترتخا -

 ..ميركلا دبع ..ميركلا ديع مسا ددري وهو ةظحل بآلا حرسو

 ..هيحاص ركذتي نأ لواحيو ءمسالا اذه عمس نأ هل قبس هنأك

 + لوقت تاداعف نكذتلا ىلغ هزعات نأ يرق ءاتنب هقنبا: ناكو

 ..ميركلا دبع ىطسألا -
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 0 ١ ةيواه ىف هب ىقلأ تولشب برض هنأك افقاو بألا زفقو

 ال ..ليحتسم ..اندنع لمعي ناك ىذلا قئاسلا ميركلا دبع -

 ْ ..كيلع ىلوتسي ىتح كعدخ امير وأ ..ةنونجم تنأ ..نكمي

 بألا هصصخ ىذلا قئاسلا وه ىنويسب ميركلا دبع ناكو

 اقئاس نكي مل ..اهل ةصصخملا ةرايسلاب اهلقنت ىف ةلئاعلا ةمدخل

 رطيست نأ لواحت ىهو ءانس تلاقو ..هب ةصاخلا هترايس دوقي

 اهنأك عفتري اهتوص ناك نإو اهئودهب ظفتحتل اهباصعأ ىلع

 : ةكرعمل بهأتت

 ..ىنعدخي نأ لواحي مل ميركلا دبعو ..ةنونجم تسل ىنإ -

 قئاس درجم سيل وهو ..ىلإ هتددش ىتلا انأ تنك امير لب

 تضم تاونس سمخ ىتح ناك دقو ةلماك ةيصخش هنإ ..ةرايس

 ائيش مهل كرتي ملو ةأجف هوبأ ىفوت نأ ىلإ ةعماجلا ىف ابلاط

 امرتحم تارايس قئاس نوكي نأ رطضاف .هبو هيلع نوشيعي

 | هسفن دعي لازي ال وهو ..هتلئاع ةلاعإ ىفكي ام ىلع لصح ىتح

 ميقي ىتلا تاعورشملاب ةمحدزم هراكفأو ..ةعماجلا ىف جرختلل

 ..اقئاس نوكي نأ فارتحا لزتعي نأ دعب هلبقتسم اهيلع

 : هتوص لكب بألا حاصو

 نأ لواحي باش ىأ هلوقي مالكلا اذه لكو ..ةنونجم تنأ-

 نأ ىه هلبقتسم هيلع ىنبي ىذلا ديحولا عورشملاو ..ةاتف عدخي

 لاومأو كلاومأ ىلع ىلوتسي ىتح ايصخش تنأ كيلع ىلوتسي

 ىلعو «ىنلغتسيو كلغتسي نأ ىلع ةمئاق هتاعورشم لك ..كيبأ
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 انا وة ىلع و انقاخير ىف نكيعم نكألا
 : اهييأ حايص نم ىلعأ ءانس تحاصو

 جرخ اذامل ىردتأ ..عيباسأ ذنم انتمدخ كرت ىذلا وه هنإ -

 ال وهو ..جوزتن نأ ىلع انقفتا نأ دعب جرخ دقل ..انتمدخ نم

 نأ ديري الو ..هتجوز دلاو ..هامح دنع امداخ نوكي نأ ديري

 ال نأ جوزتن ىتح ىلع طرتشا هنإ لب ..هيلع لضف ىبأل نوكي
 ةيلوكسم اندحو لمحتن ىتح ..« ميلم الو » كنم ذخآ نأ لبقأ

 ..ىبأ هيلإ لصو ام ال هيلإ لصن ام شيعأ ىتحو ..انتايح ءانب
 ..تنأ هيلإ تلصو ام ىأ

 : بألا حاصو

 جاوزلا دعب هنأ دكأتم ىنكلو «جاوزلا لبق لاقي مالك اذه -
 ..ىتنبا بهن نأ دعب ىنبهنيل ىمادقأ تحت نوكيس

 : ةطخاس هيلإ رظنت ىهو تلاق
 ءكنم ةروص هربتعأ ىنإ لب ..كب قثأ امك هب قثأ ىنإ -

 ..تنأ تلعف امك هسفن ءانب ةيلوئسم لمحتي نأ ديريو

 : ارخاس بألا لاق

 دقل ..قزرتسا ىتح ىنغ ةنبا وأ ةينغ ةاتف جوزتأ مل ىنكلو -
 ..هاوتسم ىف ةجوز نع ثحبي هيعدف ىاوتسم ىف نم تجوزت

 : اهتروث مواقت ىهو تلاق
 ..هديرأ ام وه هديري امو ..دحاو ىركف ىوتسم ىلع اننإ -

 انأو حجنأ نأ برجأ ىنعدف ةحجان ةاتف امئاد ىنربتعت تنأو

 ..ميركلا دبع ةجوز
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 ..ءاركن ةميزه ربتعي هب كجاوز درجم نإ -

 : ىرخألا ىه تخرصو

 حاجنلا ىتح ..ىل ةميزه نوكت نلو كل ةميزه اهربتعت كنإ -

 عورشم درجم ىنربتعت كنإ ..ىل ال كل احاجن نوكي نأ هديرت

 درجم تناك ول ىتح ةقفص هب ققحت نأ ديرت كتاعورشم نم

 ..ةجوزك هل ىنعيبت نم رايتخاب ةيعامتجا ةقفص

 : اثداه دوعي نأ لواحي ىهو لاق

 ال ىنإ ..تمزه وأ تحجن ءاوس ىلبقتسم وه كلبقتسم نإ -
 كعم راتخأ نأ ىقح نم كلذلو ..كب ىسفن عيبأ ىنكلو كعيبأ

 ..ىرتشملا

 : اهتماستبا درتست نأ لواحت ىهو تلاق

 ىنمتأو ميركلا دبع نم جاوزلا ىلع ةرصم ىنإ ..اباب -
 ىنبأ انأو ءهيناعأ دق ام لامتحا ىلع كبح ىننيعي ىتح كتقفاوم

 : اههجو ىف قصبي هنأك لاق
 ..قفاوأ نل -

 : اهتماستبا اهيلإ دوعت نأ لواحت ىهو تلاق

 ىنكلو ..ةقفاوملا ىلإ كتنبال كبح كعفدي نأ ىلإ رظتنأس -

 بحت ال كنأب ساسحإلا ىنبلغي نأ ىشخأو ..اليوط رظتنأ نل

 ..كنم برهت نأ كمهي الو كتنبا
 طقسي هنأك .هردص ىلع هسأر طقسو ..همامأ نم تفتخاو
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 وه ناك امير ..هسفن بساحي هنأك ادبو ..ةملظم ةقيمع ةوه ىف

 هققح ىذلا ءارثلا هعفد دقف ..ةبيصملا هذه ىلإ هتنبا عفد ىذلا

 ةقبطلا تامالع اهنأ ربتعي ىتلا رهاظملاب هتلئاع طيحي نأ ىلإ |
 ةرايسلا هذهب دهع مث :ةصاخ ةرايس ةلئاعلل صصخف ..ةيقارلا

 ناكو ..ىنويسب ميركلا دبع وه ..ميسو هيجو باش قئاس ىلإ

 ةرايسلاب اهلمحي ىهو ءمويلا لاوط ءانس هتنباب درفني قئاسلا

 نأ ادبأ هلاب ىلع رطخي ملو ..رخآ ناكم ىأ ىلإ مث ةسردملا ىلإ

 دعب اصوصخو 0 ا

 ةماسوو ةهاجو مامأ فعضلل ةضرع ت

 بناجب ةرايسلا ىف سلجت ىهو ةرم اهآر هنإ لب ..نابشلا

 باحصأل صصخملا دعقملا ىف سيلو ,ميركلا دبع قئاسلا

 نم ديدجلا ليجلا ديلاقت ىه هذه تناك امير ..متهي ملو ؛ةرايسلا
 مدخلا نيبو مهنيب ةفلكلا اوعفري نأ ..ىقارلا ىرشلا عمتجملا

 الو ..مهتمدخ ىف لمعي ىذلا قئاسلا بناجب اوسلجي ىتح
 دق ناك ىل اميرو ..مهمادقأ تحت هنوؤطي مهنأك هفلخ اوسلجي

 امل هيف دلو ىذلا ميدقلا عمتجملا ديلاقتب ظفتحي نأ عاطتسا

 لمعي ميسو هيجو باشل حمس املو ..ءاطخألا هذه لك بكترا

 اهعدخيل ةيفاك تارتف هتنباب درفني نأ قئاسك ةلئاعلا ةمدخ ىف

 وه هيلع صرحي ام مهأ عمتجم ىف دلو دقل ..اهيلع ىلوتسيلو

 عمتجملا اذه ديلاقت نع ىلخت هنكلو ..دالوألا نم تانبلا ةيامح

 قئاس كرتو ..ىقرأ عمتجم ىلإ ..ىلعأ ىلإ عفتري هنأ اروصتم

 ..هتنبا ىلع ىلوتسي ةرايسلا
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 وه شيل ايكرت ..ةظاعلا ةمدخ هيزكلا دبع قئاسلا كرخادقو

 لآسي مل لب هتمدخ ميركلا دبع كرتي نأ همهي ملو..هدرط ىذلا

 كاتس مدي تَكك نإف.: ةميكتا كزت ىلإ هةغقو ىلا تسلا قف

 مهتم جرخي نم همهي الو ..امدخ مهلك مهربتعي نيفظوملا نم

 نكلو ..عاونألا لك نم مدخلاب ةمحدزم رصم نإ ..ىقبي نمو

 رخآ باش هنإ ..ميركلا ديع دعب ةلئاعلا ةرايس دوقي حبصأ نم

 رهاظملا ىه هذهف ..ميسوو هيجو اضيأ وهو ..ىفطصم همسا

 عاطتسا امير ..ىردي نمو ..ءايرثألا عمتجم اهضرفي ىتلا

 مستياو ..ةلئاعلا نم ىرخأ ةاتف ىلع ىلوتسي نأ اضيأ ىفطصم

 ىلع ىلوتسي نأ نكمي رخآلا قئاسلا نأ روصتي وهو ةرارم ىف

 ..هدجوز

 ؛صاخلا هريتركس ىعدتسي هبناجب سرج ىلع طغضو

 ىفطصم قئاسلا تامدخ نع ءانغتسالاب ايروف ارمأ هيلإ ردصأو

 : ةدح ىف لاق مث ..هقحتسي ام عفد عم

 ىتمدخ ىف اهنإ ..ةلئاعلا ةمدخ ىف ةرايسلا هذه دعت مل -

 .:ىنم قدام ةلكاعلا قم فرقا عا ايلنعتسكالو ةساقللا

 هسفن نفد ىذلا طخسلا ةوه نم هسأر عفري أدب ليلق دعيو

 تارارقلا هذه لك ةخعي اذان نوف هولي هناك كفي اذيو :اينف

 هسفنب سحأو ..ةرايسلا قئاس نم جاوزلاب هتنبا هتدده نأ دعب

 بهو: عسا لإ تارازقلا هذوج ليصي نلف فيكتسو' ىرغ"همأك

 ذاختا ةيرح ىف هنم ىوقأ تحبصأ هتنبا نأب فرتعي نأ

 ىلع هيككنا قفاوي ال اذان قلقا اكيكايدح نصحت "نقلا كنان اؤقلا

 ا م8 8 !؟ اذه لك كرتأ نمل #



 ىأ ققحي نأ لبق جوزت هسفن وه هنإ ..قئاسلا اذه نم اهجاوز
 مغرو هنم اهجاوز ىلع قفاوت نأ اهتلئاع تضفر دقو ..ءارث
 تادناقا نإ هكا ىلع امهم ناك اههذمب لك اهواز عللذ
 ..هحاجن ققحي أدب نأ دعب جاوزلا اذهب ىهابتتو فرشتت اهتلئاع
 انقيأ مهزكلا دبع ققانسلا مجدي نقف :ققولا نيف نركي:اذاعلف
 هنإ ميسوو هيجو باش درجم سيل وهو ..هتنبا نم هجاوز دعب
 هل نإ 9! ,نكلو :ةناجلا ةميبطلاو ءاكذلا هيفا عملي و تذنوم
 ةينغ هتنباو ..اهلالغتسا ىف عماط هنأب مهتي ةينغ ةاتف جوزتي
 اينغ ناك اذإ الإ اهيلإ مدقتي نم لك اهلالغتسا ىف عمطي نأ نكمي
 فو مجان قه امك اهجاذ هوبا ناك اذإ: حالا ىلا تاهظن

 هنأكف ءقئاسلا اذه نم هتنبا جاوز ىلع قفاو ىل هنأب سحي
 ..رقفلا ىلإ ىأ ..اهيف ناك ىتلا ةيادبلا ىلإ هسفنبو اهب ىوهي
 ..ديدج نم براجتلا ةلواحم ىلإ هسفن ضرعيو اهضرعيو
 هذه هتنبا هعمو زاتجا دق وهو ..ىلعأ ىلإ لوصولا براجت
 درفت لا ديره و: عقاتلا ناطتناو هترامتلا ةلكرم»ب ةلخولا
 هفرشي ال ةيعامتجا ةناكم ىلإ لصو دق هنإ مث ..ديدج نم اهيلإ
 نأ نكمي ال ..قفاوي نلو ..ةرايس قئاس نم هتنبا جوزي نأ اهيف
 1! يهعيسم.:ةكاتسلا اًده هقنبا جوؤتت

 هع

 امأ .ءاتس كتبا عم اهيلإ لضو ىلا ةلاسلا ىف هده تناك
 الز يشب مكتوم ال ةةسنتم ال وفحم اتمايم انه عتق ءالع هكا
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 لصفلا ىلإ لقتنيل تاونس ىضقيو تاناحتمالا لك ىف بسري

 هماستما لك ماك امو ..تاناهتمالا ىف عاجتلاب وأ ةسارفلاب

 لاوط هيدي نيبو ..ىقيسوملا ىلإ عامتسالا ىف ىه ةيادبلا ذنم |

 ةلآ هل ىرتشت نأب همأ عنقي نأ هابص ىف لازي ال وهو عاطتسا

 ال1 نضتطكسي لابفلا موج ىاللا نيهقلا ققادملاو هيقان
 ةهتت نان ةيزثلا تالفاحلا يف ةداتعلا ترح امك ءانمب نكت

 لامكت سا درجم ..هيلع فزعت مل ول ىتح ىنايبب امدقم تنبلا
 لي هونا شيلاو قتاسملا هل تزكشا نقلا لم هاو ف وقاولا:ريللا

 هجاتحي ام رفوتل هترتشا اهنإ هل تلاقو بألا ىلع مألا تبذك

 هيبأ ىلإ هنم همأ ىلإ برقأ ءالعو ..تيبلا ىف اهتنبا رهظم

 سلجي ال وهو ..ءىشب هابأ حراصي الو هتاجايتحاب اهحراصيو

 فزعلا سورد ىقلتي ىهو هيبأ روضح ىف ادبأ ونايبلا فزعل

 تأ قوق ىداكأ قطو ال هلعلا رةيلإ هما ذي داع ىذلا ىوزدلا نق
 افاست هلال" ةودقاذللااو ةننردما نفهئلإ كودجلا نع كمال

 الو ء؛هرماوأ ضفري ال هيبأل ملستسم بذهم نبا وهف كلذ مغرو

 هتلواحم ىفخي نأ عيطتسي ال ناك نإو ..ادبأ هيلع هتوص عفري
 ةدازا املك آلا راظضيإو  ةنه ناجتنالاو هنأ نم بووولل ةمكادلا
 ىلإ ..ءالع نيأ ..ءالع ..هيداني ايلاع هتوص عفريو هنع ثحبي نأ

 ا
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 ..هل ملستسيو هنع داعتبالا نم ءالع سأيي نأ

 عم سلجي نأ تيبلا ىلإ هتدوع دعب موي لك دمعتي بألا ناكو

 نم ىهتني نأ دعب ةسلج لك ىف دمعتي ناكو ..قئاقد ىلو هنبا
 ف عاجتلا نصت نم ةضق 1 وزد نأ ةكساود ىلع ةةيساحم
 اهنأ دقتعي ةتكن هتصق نمضي انايحأو ..تاورثلا عمجو لمعلا

 نأ نود اتماص عمتسي هنباو ..هيلإ هبذجي ىتح هنبا كحضتس

 ىلإ عمتسا هنأل ال كح ضي دقو ةملكب قلعي ىأ الاؤس لأسي
 ..هل امالستسا هعم كحضف كحضي هيبأ ىأر هنأل لب ةتكنلا

 نيب هبحصي بألا أدب هرمع نم ةرشاعلا ىلإ ءالع بش ذنمو

 امب ساسحإلا هيف ريثي هلعل هعناصمو هتاكرش ىلإ رخآو تقو

 قلعتيو لماعلا عمتجملا عم بواجتي هلعلو ..هثريس اميو هكلمي

 هيف ام لكو لوجيو بهذي ناك ءالع نكلو ..نيلماعلا نم ددحأب

 قلعتي ءىش هريشي الو ءائيش مهفي نأ لواحي ال خترم تماص
 هانذأو ..اًئيش ىري ال هنأك نكلو ناتحوتفم هينيع نإ ..

 ..ائيش عمسي ال هنأك نكلو ناتيغصم

 ال هنبا نأو هنبا مهفي نأ عيطتسي ال هنأ نم ىناعي بألاو

 أم فرعيل هتجوز ىلع دمتعي ناكو ..هسفنل هديري امب هحراصي
 ىرتشت نأ همأ نم بلط هنأ اريخأ فرع دقو ..ىبصلا اذه هديري

 هلك راسو كف ءاجوت, ىناميبلا هلا كرف نأ هس نادك هلآ هل

 عنقي نأ لواحي بآلاو ..نامكلا ىلع فزعلا هملعي رخآ سردمب

 تالا شلل قوورتة كوكو ومقال يام كرجل هال انتين

 دق ىتلا الثم ةنيشتوكلاب بعللا ىوهي نأ نم لضفأ ةيقيسوملا

 هب
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 ام لكب ةرماقملا ىلإ لصي دقو ..رامق بعال ىلإ هلوحت |
 هثري

 ىف ةيقيسوم ةلآ ىأب كسممي الأ دمعتي ناك ءالع نأ مغرو ..هنع |
 : الئاق هعم ىهو ةرم هأجاف بألا نأ الإ هيبأ ةرضح

 ..نامكلا وأ ونايبلا ىلع تملعت امم ائيش ىنعمست الأ -

 هعباصأ كرحي ىنايبلا ىلإ زفقو «ةريبك ةحرف ءالع حرفو

 وأ موثلك مأ ىلإ عمتسي نكي مل لب ..ىقيسوم ىأ ىلإ عامتسالا

 اذإ لف وف مهملا عاقحم نست ةلباكل ارطقم الإ ياهولا دنع

 نع اريبعت هاتقفش توتلاو ..هفزعي ام ىلإ عمتسي وهو اليوط

 فزعلا نع هنبا فقوت دقف ثدح ام ىردي الو ..هفرقو هطخس

 هل لاقو ,ةماستبا لعتفاو هفرق بألا مواقو ..ةأجف ونايبلا ىلع

 نيبو هنيب بواجتلا ةحرفب ظفتحي نأ ديري هنأك هل قفصي وهو
 : هفرقي ام ىلع ىتح هنبا

 ىتفرغ ىلإ لوخدلاب ىل حمست نأ وجرأ ..اباب اي ىفك -

 ..ىقيسوملا
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 ليضفلا اذه ىف بدن لقوا ةنفاكلا ةسرفلا نم لوألا ليصفلا

 نأ لواحي باآلاو ..ثلاثلا ماعلا ناحتما ىلع لبقأو «نيماع

 نأ هبابش ىف قيس هسفن وه هنإ ..هنبا ىف هتييصم نم ففخي
 متي مل ىتحو ةعماجلا لخدي مل ..هتسارد ىف رمتسي الأ ررق
 كانه نإ ..ناحتما ىأ ىف بسري مل هنأ ولو «ةيوناثلا هتسارد

 اهددرتل اهيلع ضرفت ىتلا سوردلا باعيتسا لمتحت ال الوقع

 الإ ملعلا بعوتست ال لوقع اهنإ ..تاواغيبلاك تاناحتمالا ىف

 ءالع هنبا لعلو ..هسردت نأ ديرت اميف لمعت نأب ىأ ..ةسرامملاب
 ةيسردملا هتسارد لمكتسي نأ مهي الف ..لوقعلا هذه باحصأ نم

 هنبا ذخأي نأ وه ديحولا لحلا نإ ..ةعماجلاب قاحتلالاب اهمتيو
 دهني و «ةعم ةذكاي نا ا لمعلا ةسرامم لاجم ىف ةهسنفمو

 ..هتايلوئكسم بعوتسي ىتح هتاكرش ىف لمعلاب هيلإ
 ريثك حبصأ دقف ..ءالع ىلع تالاح تدج دق تناك ..نكلو

 قه ةرخحاتم تاعاس ىتح انانيحأ بيكن ةقز“ :ةنتلا قع"نامعلا

 دعي مل لب ..هوبأ هيلع هبصي ىذلا بينأتلا همهي دعي ملو ..ليللا
 نم هيلع افوخ ىكبت ال همأ نأ دقتعي هلعل ..همأ عومدب متهي

 نيأ ىردي ال وهو ..هيبأ نم هيلع افوخ ىكبت لب تيبلا نع هتبيغ
 هلعل ..لالحنا ىأ هيلع وديي الو اناركس دوعي ال هنإ ..هنبا بيغي

 اذإ وهو ..اهاوهي ىتلا ىقيسوملا هذه اهعم بعلي ةلش عم ىفتخي

 امك لمعلا نم برهيو هتاءافتخا ىق رمتسي دقف لمعلل هعم هذخأ

 ىتلا ةلشلا هذه نم هلاشتنا نم أدبي نأ بجيو ..تيبلا نم برهي
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 دعبي نأ وه ديحولا لحلا نأ دجو ريكفت لوط دعبو ..اهعم بيغي

 اررحتم اهدعب دوعي ةثالث وأ نيماع ىأ اماع اهلك رصم نع هنبا

 ىلعو لمعلل غرفتلا ىلع البقم ..ةياوهلا هذهو ةلشلا هذه نم

 لثم ىف ءابآ نم مهفرعي نم لك بآلا لأسو ..هثاريم ظفح

 رقتساو ..هنباب هتبييصم لثم ىف اضيأو هئارث لثم ىفو هحاجن

 ..كانه هميلعت متيل اسنرف ىف ةسردم ىلإ هنبا لسري نأ ىلع

 حاجن ىف رارمتسالل اغرفتم الماك الجر حبصأ دقو دوعيو

 ..هيبأ

 مامتإ ساسأ ىلع اسنرف ىلإ هلسري هابأ نأب ءالع حرفو

 ىف ثلاثلا هناحتما لخدي نأ لبق ىتح رفاسو..كانه هميلعت

 هيف بسري نأ نكمي ناكو ةيوناثلا ةسردملا نم لوألا لصفلا

 ..اضيأ
 اهب قحتليل اسنرف ىف بألا اهراتخا ىتلا ةعماجلا نكت ملو

 ..سيراب ىحاوض ىدحإ ىف اهنكلو ءاهسفن سيراب ىف هنبا

 ىف صصختم دهعم ىلإ برقأ اهنكلو :ةعماج تسيل ىهو

 دقو ..مهيهاوم عم قفتي امب مهميلعتو نابشلا بهاوم فاشتكا

 هعمس ام اذه ..نيبوهوملا لامعألا لاجر نم نيريثك تجرخ

 هنكلو تاباطخ لسري ءالعو روهش تضم دقو ..اهنع بألا

 ..هابأ امهب ىيحي نيرطس وأ رطسب ىفتكيو .همأ ىلإ اهلسري

 دهعملا اذه ىلع نيفرشملاب اينوفيلت لصتي ناك بألا نكلو

 الو ةيسنرفلا ملكتي نأ عيطتسي ال وهو ..هنبا ىلع نئتمطيل

 تاملاكملا هذه ىلوتت نأب ءانس هتنبا ىلإ دهعي ناكف ةيزيلجنإلا
 اج
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 : تاملاكملا هذه ىدحإ دعب اموي هل تلاق نأ ىلإ ةينوفيلتلا
 هيف متيل سيراب ىف رخآ دهعم ىلإ ءالع دهعملا لسرأ دقل -

 : ةشهد ىف بألا حاصو

 ..هيف ملعتي اذامو دهعم ىأ ىلإ هولسرأ -
 : ءانس تلاق

 ..هميلعت متي هنأ ىفكي ..ىنوربخي مل -

 ملستسا هنكلو ..اهل هولاق ام اهيبأ نع ىفخت ءانس لعل
 ..هللا ىلع لاكتالاو ردقلل مالستسالا الإ همامأ دعي مل ..ارغاص

 قلاظي امئاد :هنإ مسا ىلإ 'تاياطختلا لسوو لازي ال ءالسعو
 ..هيلع نابيجي هتخأو همأو ..اهنولسري ىتلا غلابملا نم ديزمب
 هل بتكي ال هنبا مادامف ءبأك هتماركب ظفتحي هنأك سحي باألاو

 نأل هعفد هنبا ىلإ هقوش لقث نكلو ..رخآلا وه هل بتكي نلف
 مهنأب هغلبت ءانس تلسرأو ..هتجوزو وه هيلإ رفسلا ررقي
 عم رفاسيسو «سيراب ىف ىقبي نل هنأب اهباجأف هيلإ نوتأيس
 ءاقل درجم ضفري هلعل ..ابروأ لود لوح ةلحر ىف دهعملا ةبلط
 ..هيبأ

 ::اهيلإ ءالع ةدوعب ةلكاعلا تكحوف قيماعاذعبو
 هلاصتا مدع ىلع هنبا مولي ال ىتح هسفن ىلع بألا لماحتو

 : امستيم هلأسو هتبيغ لالخ هب
 ..نآلا ىتح تملعت اذام -
 نأك ةئيرج ةيوق تحبصأو .هتجهل تريغت دقو ءالع لاق
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 : نشأ اضخنش ةنم تاغج نق ةيزفلا

 ..ىقيسوملا تملعت -

 : هسأر ىلع ىقلأ ارجح نأك بألا حاصو

 ..ىقيسوملا هذهب لعفتس اذامو -

 : ءوده ىف ءالع حاصو

 ..اهعمو اهب لمعأو ةيقيسوم ةقرف نوكأس -
 : هنبا عفصي نأ مهي هنأك غارفلا ىف حوشت هديو بألا خرصو

 عراش ىهالم دحأ وأ تاهيرايكلا دحأ ىف لمعتس كنأ ىأ -

 ..ةصقار جوزتتو ..مرهلا

 : هثودهب ظفتحي ىتح هينيع ىلع طغضي وهو ءالع لاق

 ىل سيل هنأ فشتكا هيلإ ىنتلسرأ ىذلا دهعملا نإ ..اباب اي -
 ..اراقيسوم نوكأ نأو ىقيسوملا الإ ءىش ىأل حلصأ الو ةياوه
 تلمكتسا ىذلا رخآلا دهعملا ىلإ ىنلسرأ ىذلا وه دهعملا اذهو

 اناحلأ تعضو نأ ىلإ تلصو دقو ..عسوأ ةساردب ىتياوه هيف

 سينام لهاد هقرعكو دقت تناك
 : بألا خرصو

 هذه ..مرهلا عراش موجن نم ىنبا نوكي نأ ليقأ ال ىنإ -

 لل ةخف
 : هسفن ثداحي هنأك ناتملاح هانيعو ء.مستبي ىهو ءالع لاق

 باهولا دبع ىقيسومو ..مرهلا عراشل حلصت ال ىاقيسوم نإ -

 تلصو امير ..ىردي نمو ..مرهلا عراش ىف ةروصحم تسيل

 ىتقرفب بحاصأو ىناغأ نحلأسو ..باهولا دبع حاجن ىلإ
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 ىف ىنغي ىذلا عونلا نم تسيل اهنكلو ..ىنغي نم ةيقيسوملا

 نم ناربتعي ىعيرشلا رامعو ميلس ورمع نإ مث ..مرهلا عراش
 احبصأو ,ىقيسوملا اوفرتحا كلذ مغرو .تالتاعلا ىقرأو مدقأ

 ىح.لاجم:هنإ يزهلا عزاش ضفرت اذا هك ..امهيتظاع قافرشي

 ىلإ برقألا ىقيسوملا لاجم هنإ ..قلطنملا نفلا تالاجم نم
 وأ سهدملا لوفلا اهتاك هيف: ىقيسولا نوكت نق :.ةيبعشلا ةينغألا
 كحاجن مغر ىبأ اي تنأو ..ةيبعشلا ةينغألا عبشي ىذلا سدعلا
 .:امهديلع تدوعت نيذللا نسدعلاو نيسدلا لولا لضفت لازال
 تنأو ..كمامأ هعضي نأ كؤارث عيطتسي ام لك ىلع امهلضفت

 عراش تالاص نم قلطنت ىتلا ىقيسوملا عمست لازت ال نآلا ىلإ
 ىنمهي ال انأو ..اهل عامتسالا تركنأو تيفخأ ول ىتح .مرهلا

 انأ ىاقيسوم اهنكلو ,.همدقأ ام عون الو ىقيسوملا مدقأ نيأ

 11 رافيضوم نقاد نقاسبو
 هنأك بابلا ىلإ ريشي وهو ء.حاصو هدعقم ىلع نم بألا زفقو

 : هتبأ درطي

 رثعبتو ىنلغتست ككرتأ نلو ..ىنبا تسل تنأف تممص اذإ -

 أاربتأسو ..سانلا صيقرتل ةيقيسوم ةقرف ةماقإ ىلع ىلاومأ

 شيعت نأ امإ ..دحاو تيب ىف ىعم ميقت نأ قيطأ نلو كنم

 ..ىتيب ىف شيعت ال وأ ىحاجن
 : دورب ىف ءالع لاق

 اذهب ناك مز ظف اانيجت تاس شيع اج ايام او فوم[

 ..حاجنلا ىلع رثكأ ىنزفحي
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 ضعب اهيف عمجي ةبيقح هسفنل دعي هتفرغ ىلإ ءالع جرخو
 ىف شيعي ناك امك ,ةرهاقلا ىف شيعيس هنإ ..هسبالم

 ..سيراب

 اهتبا درطي نأ نكمي ال ..توصلاب تعقف همأ نكلو ..ةلئاع الب

 ةرهاقلا ىف ماد ام اهنع اديعب شيعي نأ نكمي ال ..اهتيب نم

 ..اهنبا هنإ ..هدحو

 ةليخد ىف وهو ..مألا هديرت امل ملستسي نأ بألا رطضاو

 ىف هعم هدوجو درجمب ولو هنبا نع ىلختي نأ قيطي ال هسفن

 عومد ففجي هنأك تيبلا رجهي نأ نع ءالع لدعو ..دحاو تيب

 ..هيبأل ال اهل ىقبي هنإ ..همأ

 هه ع

 .. ءالع هنباو ءءانس هتنبا نيب هلاح حبصأ اذكه

 .«هنع امغر ىنويسب ميركلا دبع قئاسلا نم هتنبا تجوزت دقو

 الو اهاري ال ..هنع ةديعب شيعت ىهو ..هتقفاوم ارظتني نأ نودو

 هتقرف ءالع ماقأو ..اهمأ هفرعت ىذلا ردانلا الإ اهنع فرعي

 دق هلعلو ..اثيش هلاومأ نم ذخأي نأ لواحي نأ نود ةيقيسوملا

 هتروص ىريو ءفحصلا ىف هنع أرقي أدب دقف ...نايك هل حبصأ

 ميقي لازي ال هنأ مغر هاري ال هنكلو ...ةينفلا تالجملا ضعب ىف

 ةبارخ هنأك حبصأو ..تيبلا ىف ءىش لك ريغت دقل ..تيبلا ىف

 ءادغلا هلوانت ةعاس ىتح ..رخافلا ثاثألا نم عطق نيب عمجت

 وأ هتنبا هعم سيلو هتجوز عم اديحو ةدئاملا ىلع سلجي حبصأ

تاعورشم نم هماقأ ام لك ريصم نع هسفن لأسي وهو ..هنبا
 

 نم هنع هناثري ام لك ناعيبيس هنباو هتنبا لعل ..تومي نأ دعب
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 نالعإ هربق ىف وهو دهاشي ىتح امهثرإ نالمهي ىأ ..كالمأ
 نل ..همسا ىتح ةايحلا ىف هكرت ءىش لك عايضو ..هسالفإ
 ..هتاكرش ىلع اقلعم مسالا اذه لظي نلو .همسا ركذي دحأ دوعي

 اثلاث انبا بجني نأ عيطتسي هنأ روصتي نأ ىلإ هركف لصوو
 ةعباسلا ىف نآلا وهو ..همسا اعفار لظيو هثرإ ىلع ظفاحي
 ىلع ارداق لازي ال هنأ دكاتم هنكلو هرمع نم نيسمخلاو
 ام لكو ..نيتسلا دعب ىتح بجني دق لجرلا نإ ..باجنإلا
 ةيلمع اهل ىرجيل بيبطلا ىلإ هتجوز لمحي نأ وه هيلإ جاتحي
 هل دكأ نأ قبس دقل ..باجنإلا ىلع اهتردق اهيلإ ديعت ةيحارج
 ءالعف بيبطلا ىلإ هتجوز لمح دقو ...نكمم اذه نأ بيبطلا
 ليك سس 8 نا هل ”كردعا انهكأ معو هلاك ماسلا دق تفاكو
 ندع :هملسلا ند: ريسكسلا اذه اهنا يجطلا هل هكا نأ ىلإ
 دانك شح هراكما تيسيكلاو نسل مكحي باجتألا ىلع ةردنقلا
 ةأرما جوزتي ..ديدج نم جوزتي نأ وه ديحولا لحلا لعل ..نجي
 ..عيطتسي ال هنإ ..ليحتسم نكلو ..انبا هل بجنت نأ نكمي ةباش

 اهبحأ ىتلا ريغ ىرخأ ةأرما نع ثحبي نأ هتعيبط نم سيل
 تاكرشلا هذه هنباو هتنيا عيب ىشخي ناك اذإ ...مث ..اهجوزتو

 اهكرتي ال ىتح امدقم وه اهعبيلف ..هنع اهنوثريس ىتلا ةمخضلا
 عاتمإ ىلع نييالملا رثعبي وهو شيعيو اهعبيل ..بيرغ دي ىف عقت
 تخاي بكرمو ..ةرئاط ىرتشيو ..ملاعلا لوح فاوطلاب هسفن
 اتيزمأ ف نيياللا باكا لوفي امك :تاطشللا اهب رمي امكتك
 ىذلا حاجنلا نإ ..ال ..اضيأ ةيبرعلا دالبلا ىفو لب ابروأ ىفو
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 شيعي نأ عيطتسي ال ةياوه هل ةبسنلاب ربتعي نييالملا ققحي

 لب نييالملا عمجيل ال لمعي هنإ ..هرمع لك اهيف قرغي نأ نود |

 لك ىف حاجنلا ةحرف البو ءلمع الب شيعي نأ عيطتسي ال هنأل
 ..لمع

 مل ..هتاعافدناو هتارماغم ىف ةأرج دادزا دقو ءلمعي رمتساو

 لمعي هنإ ..هدعب نم هحاجن رارمتسا نامض ىلع اصيرح دعي
 بسكيو ةنيشتوكلا ىأ ةلواطلا بعلي هنأك .هتياوه عابشإ درجمل
 ..هبعالي نم لك

 هتنبا تحبصأ دقل ..هلوح نم أدهت ةيلئاعلا ةايحلا تذخأ مث

 اهطيحت هتجوزو هناضحأ نيب اهسفنب ىقلتو «هيلإ ىتأت ءانس

 هتنبا تلصوو ..بحلاب ضيفت ىتلا ةحيرملا ةلقاعلا اهتماستباب
 ىنتويسب ميركلا دبع قئاسلا اهجوز بحصت تحبصأ اهنإ ىلإ |

 سولجلاو هب عامتجالا ىلإ ارطضم هسفن دجيو ..هترايز ىف

 هتيصخشو ..ريغت هتوصو ..ريغت ههجو نأك ودبيو .ىلعأ

 هنأك لب ..همدخ نم ادحاو نكي مل هنأك هعم سلجي هنإ ..تريغت

 حبصأ هنإ لب ..ءارثلا قيقحتو حاجنلا ايند ..هايند ىلإ عفترا

 مغرو ..امهنيب ةكرتشم عيضاوم اهنأك عيضاوم ىف هثداحي

 هنأ وأ ءلمع ىأ ىف هتنبا جوزب نيعتسي نأ لواحي ال وهف كلذ

 هنانتئمطا لامكتسا عيطتسي ال هنأك ..عورشم ىأ ىف هكرشي

 لمكتسي ىتح هايند ىف هدحو هكرتي نأ لضفي هنأك وأ ..هيلإ
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 ..حجانلا رينويلملا ةنبا جوز
 ..هعم ال همأ عم ميقي هنإ ..هعم ميقي لازي ال ءالع هنياو

 لسرأ هنبا نكلو ..ةفدص ءاقل ولو هب ىقتلي ىأ هاري الأ دمعتيو
 هناحلأ اهيلع الجسم تيساكلا نم ةعومجم موي ىف هيلإ
 هنأك سحأو ..اهيلإ عمتسي نأ هسفن ىلع بصغو ..هاقيسومو
 ايند ..هيلع ةديدج ايند ىف فوطي ذخأو .هدلب نم جرخ
 جرفتي هنأك هنكلو ائيش ايندلا هذه. ىف مهفي ال هنإ ..ىقيسولملا
 وهو هل لاقو ءهنبا ىعدتسي لسرأو ..هدعست ةجرفلا درجمو
 : هتميزهب اريخأ فرتعي لجر ةماستبا اهنأك ..مستبي

 ..ىنتشحوأ دقل ..سلجا -

 ىقيسوملا نع هثدحي ذخأو ..هيبأ ءاضر ةداعتساب ءالع حرفو

 لواحي ال بأآلاو ...هل تعيذأ ىتلا ناحلألاو ءاهماقأ ىتلا ةقرفلاو
 دوع دقو ..هنبا توص عمسي نأ ىفكي ...هنم هعمسي ام مهفي نأ

 همم يت نأ لواحيل .ءاعوتسا' اذإ الإ ءاوياالا ىلع كلذ: ةحيدهتيا
 ..وه امك هكرت لب ...هنييالمب هيف هدمي امخض ايقيسوم اعورشم
 ..اهيلإ الإ اجلي الو همأب الإ نيعتسي ال

 ..ةلئاعلا بر هنأي هساسحإ داعتسا هنإ

 مغرو ..هتثرو ىف هدعب نم هلمع رمتسيل لمعي دعي مل هنكلو

 ..هثييالم دادزتو احاجن دادزي وهف كلذ

 كنده
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 موحرملا ىركذ ىسني نأ عيطتسي انم دحأ ال

 ناهز ءانآ ىف انفرافك قل دفا نبع قركتت كاوألا

 :::قوراف :كلكاو ةيلجنإلا :ءايآ :تانيفالتقلا ىف ٍّح

 ةلش نكت مل اننأ معَرَو :.ةيوتاثلا ةبيردلا انتعمجتو

 انم لكو ..ثادحأ تدج املك رخآلا عم امئاد ناك انم الك نأ الإ

 ةيوناثلا ةساردلا نم انيهتنا نأ دعب رخآلا رابخأ عبتتيو فرعي

 ..هقيرط انم لك شاعو
 انلك انعقو نأ دح ىلإ عيمجلا هب ءىجوف ىذلا ربخلا ناكو

 نأ لبق سيلوبلا ةسردمب قحتلا هللا دبع ىركش نأ وه لوهذ ىف

 نوكيسو سيلوبلا ىلإ مضنا هنأ ىأ ..ةطرشلا ةيلك مسا لمحت

 افورعم ناك ةيوناثلا ىف انعم هتايح لوط هنأ مغر هلاجر ددحأ

 ةمواقمو ىدحت ىف اعافدنا اندشأو سيلوبلا ءادعأ دلأ هنأ

 سيلوبلا نيب كراعملا اهيف موقت ةبسانم لك ىف سيلوبلا
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 ..سيلوبلا لاجر نم مهنأ ىفكي ..سيلوبلا لاجر ةبراحمل اغرفتم
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 سيل وبلا لاخر هتف نمو
 نم ةوتف تاياصع نم ةياصع لاجرك ,.هرظن ىف مهنإ

 مهنإ ...نامز مايأ ةرهاقلا ءايحأ نومكحي اوناك نيذلا تاوتفلا

 ىل ىتح كلملا وأ زيلجنإلا ناك اهمايأ مكاحلاو ..مكاحلا لاجر

 بلاطم ىبلي ريزولاف ..ةيلخادلا ةرازو عبتي سيلوبلا ناك
 ناك كلذل ..سيلوبلا لاجر ىلإ هرمأ ردصيو كلملا وأ زيلجنإلا
 سيلويلا ىداعت كنأ ىأ ..ةينطو ةيضقك سيلوبيلل ءادعلا ريتعي

 ..كلملا ىداعتو زيلجنإلا ىداعت كنأل

 نم اساسأ ةيسايسلا تارهاظملاب ةبلطلا مايق ناك اهمايأو

 ناكو ..ةسردمك اهتفص اهب لمكتست اهيلع ضورفم بجاوك
 نإو ..بلاطك هتفص لمكتسي ىتح تارهاظملا ىف كرتشي بلاطلا

 نبجلاب مهتيو ةسردملا ةبلط نم ابلاط سيل وهف كرتشي مل
 بواجتتال هتعيبط تناك ول ىتح ةموكحلا نم فوخلاو ةعويملاو

 نأ نود ىتح تارهاظملا ىف كرتشن انلك انك ..تارهاظملا عم

 شيعن اننأ ىفكي ..اهفادهأو تارهاظملا هذه بابسأ انضعب مهفي

 نم اميعر ربتعي هللا دبع ىركش انليمز نكي ملو ..ةينطو ةيضق
 فتلن امئاد انك اننكلو ..تارهاظملا ةدايق ىلوتيو ةسردملا ءامعز

 أ
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 كلا لططقلا نيو هفيسلا نسامح نما ازغ اوكا نص شم ةاوج

 انايحأ ناكو ..هنم برهلا وأ سيلوبلا ةهجاومل ايئاقلت اهعضي
 هتطخ انل حرشيل فقيو ءالعف ةرهاظملا نع لوئسملا هسفن ريتعي

 انايحأ لب انيلع اهضرفي رماوأ ةغيص ىف اهضرعي نأ نود

 عم ةبعل بعلي ىأ ..ةتكن ىوري هنأك كحضي ىهو هتطخ حرشي

 لخدي نأ انضعب ىلع نإ لوقي وهو اننيب فقي ناك ..سيلوبلا
 ةراجحلاو بوطلاب سيلوبلا فذق ىف ادبيو ةراحلا هذه نم

 سفن ىفو ..ىصعلاب هدراطيو اروف سيلوبلا هيلإ هجتيسو
 ةراحلا هذه ىف عمجت دق انم رخآلا ضعبلا نوكي ةظحللا

 بوطلاب برضلا ىف ًادبيو سيلوبلا ءارو ىرجيو ىرخألا
 ...نيتيحان نم سيلوبلا انرصاح دق نوكن كلذبو ..ةراجحلاو
 ..ةيفاعلا همدعنو ..فلخلاو مامألا نم

 انتهزهمح ةداعلاك ىيذتك ثلا ندع ىركش تاطيطخت' لك تاكو

 نإو ..هيلإ سيلوبلا دي لصت نم ىلع ضبقلاو سيلوبلا مامأ
 .. ةكردملا نتف لوطا ةدم انايكا قادت ططخلا ةزه تناك

 اهيف فتهن انك ةرهاظم ىف موي تاذ ةسردملا تجرخ نأ ىلإ

 ال نيرهاظتملا ةبلطلا لك ناك اميرو ..« روثلا نبا روه طقسي »

 نيا ىه اذاملو هطوقسب نوداني ىذلا « روه ١» وه نم نوفرعي

 ةعماجلا قيرط نع انيلإ لصت فاتهلا صوصن تناك دقف ..روثلا

 مويلا قبط اهنأ ىلع اهددرنو ةيسايسلا بازحألا قيرط نع وأ
 وه « روه » نأ فرعن انأدب نأ ىلإ ..ةينطولا بلاطملا قابطأ نم

 نأ ىونتال ايناطيرب نأب ندنل ىف حرص ىذلا ىزيلجنإلا ريزولا
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 ىودج ردقن نأ لواحن ملو ..ةيرصملا ةيضقلل لح ىأب متهت
 ,ندنل ىف ىزيلجنإ ريزو طوقسب ةرهاقلا عراوش ىف فاتهلا

 نحنو « روثلا نبا روه طقسي » فتهن انسامح لكب انقلطناو
 نأ ىلإ :.ةويلجتإلا ريزولا اذه طاقتإ ميطتست افاست العق نيو

 لاجر ةدايق تحت انرصاحيو انهجاوي سيلوبلاب انتجوف
 اناناس ىدرلمتإلا نقيموكلا ناك كل. ةيلسنألا دينا وتلا
 نيسهو بة فلطولا كازهاظلا ةيدئا وت ىف نسلزيلا هوقي ىلا
 ايحي » فتهي نأب تافاتهلا نلعي ىذلا هليمزل هللا دبع ىركش

 سيلوبلا ةهجاوم ىلإ ةبلطلا وعدي هنأك « أدبملا ىلع تابثلا

 برهلا اوأدب ةبلطلا لك نكلو ..همامأ نم برهلا ةلواحم مدعو

 هللا دبع ىركش بلاطلا دجو نأ ىلإ سيلوبلا مامأ نم ءافتخالاو
 .:لكالا ره تروي نان رقو هلك سلوبلا عاما وهو :افقأو ةنيفت
 دجو ىتح هيف ءىبتخيل تويبلا دحأ باب نم لخدي داك ام هنكلو

 هيدي ىدحإ ىف لمحي هب قحل ىزيلجنإ لبتسنوك ىدي نيب هسفن
 زيلجنإلا جيبارك تناكو ..اسدسم ىرخأللا ديلا ىفو اجايرك
 موحل نم هيلع طبهت ام لك قزمتو رقبلا لويذ نم ةعونصم

 ىتح هللا دبع ىركش ىلع رقبلا ليذب لبتسنوكلا لاهناو ..رشبلا
 برهلا لواحي نأ نود جايركلا نم برهي ىركشو .ههجو قزم
 سدسمملا قالطإب هقحالي نأ نم افوخ ىزيلجنإلا لجرلا نم

 نع ثحبيل ىركش برض نم ىزيلجنإلا ىفتكا نأ ىلإ ..هيلع

 ىرجي ناك سيلوب ىركسع ىدانف ..هيرضي رخآ ىرصم بلاط

 اذه عم فقي نأب هرمأي ةككفم ةيبرع ةغلب هل لاقو ةبلطلا ءارو
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 ..هيلإ دوعي نأ ىلإ هبرض ىف رمتسيو بلاطلا
 ناك لب ةرقبلا ليذ جابرك لمحي ىرصملا ىركسعلا نكي ملو

 ركفي ىركشو سدسم هدي ىف نكي مل امك ةيداع اصع لمحي
 اذه نم برهي نأ ههجو ىلع فزنت ىتلا ءامدلا لالخ نم

 مل ىركسعلا نكلو هعراصي نأ رطضا ول ىتح ىركسعلا

 ىزيلجنإلا ىركسعلا هينيعب عبتت مث ةدحاو ةبرض الإ هبرضي
 : هن اهقاحا ىركتسل' لاق: ةذع وكما ندع

 ..ىنم برها ..برهاو مق -

 سيلوبلا لجر لواحي نأ نود ابره ىرجي ىركش ماقو
 ..هي قاحللا

 عقوملا نع اريثك دعتبا نأ دعب ىتح ىرجي ىركش رمتساو
 سيل هلقعو ىرجي هنإ ..ىرجي لازي ال هنكلو ...هيف برض ىذلا
 دحأ هقحالي نأ نم فوخلاب سحي الو ءىش ىف ركفي ال ..هعم

 نأ نودو ىرصملا ىركسعلا مأ ىزيلجنإلا ليتسنوكلا ءاوس

 نأ ىلإ ..ىرجي طقف هنإ ..هيلع نيقفشملا نم هيداني نمب سحي

 نايري امهو هتخأو همأ خارص ىلع قافأ هنأكو تيبلا لصو
 افينع ةرقبلا ليذ جابرك ناك دقل ..مدلا ىف اقراغ ههجو

 دلج قزم هنأ ىتح ....هيلع هب لاهني ىزيلجنإلا لبتسنوكلاو
 لوط ههجو ىلع ىقب هدخ ىلع اموسرم اقش هيف كرتو ههجو

 هل هحنم ايناطيرب اماسو هيمسيو هب ىهابتي ناكو هرمع
 يماطيوبلا لدلكجالا

 اديدج اهاجتا هجتت هللا دبع ىركش ءارآ تأدب مويلا اذه ذنمو
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 ءادتعالا نوديري ال مهو نومولظم نييرصملا سيلوبلا لاجر نأ
 عامس ىلإ نورطضم مهنكلو فنعلا اذهب نييرصملا ةبلطلا ىلع
 رمأي ىذلا وه ىزيلجنإلا لبتسنوكلا نإ ..زيلجنإلا رماوأ
 نم رماوألا ىقلتي ىزيلجنإلا اذهو ..ىرصملا ىركسعلا
 زاهجلا نم هرماوأ ىقلتي رادمكحلاو ..ىزيلجنإلا رادمكحلا
 قيرط نع رماوألا هذه تردص ول ىتح ىناطيربلا ىرامعتسالا
 كلم لقألا ىلع ..رصم كلم مسا ىزاوي همسا ناكو « اشاب لسر » همسا اهمايأ رادمكحلا ناكو ..ىرصملا ءارزولا سيئر
 اتليج ءاثبأ نم انعم شاع نم لك نأ كشال ..ىرصملا عراشلا
 ةلودلا ءامسأ عملأ ناك دقل ..« اشاب لسر ٠» مسا فرعي ميدقلا
 ..ءارزولا سيئرو كلملا مسا عم

 نع ثحبلا ءارو ناحرس هنأك ىدبي امئاد ناك ..ملكتي ام أردان اتماص حبصأ دقل ..ابيرغ اروطت هللا دبع ىركش روطت دقو
 ..الوأ زيلجنإلا جرخي نأ بجي ..لمأ ال ..امئاد لوقي ناك ةيضقلا نع اهيف ثدحتي ىتلا ةردانلا تارملا ىف ناكو ةفينع ةلكشمل لح
 اهيف ريسي امنإ ,تارهاظملل ربديو ططخي دعي مل هنأ ىتح
 دنع ىفتخيو برضي وأ فتهي نأ نود رهظملل لامكتسا درجمك
 ىدؤت نأ نكمي تارهاظملا نأب نمؤي دعي مل ..بره ةيسانم لوأ
 ليذب ىزيلجنإلا ةقلعلا نإ هنع لوقن انحبصأو ..ءىش ىأ ىلإ
 ةريطخ تايلمعب موقي ناك هنأ ةليوط تاونس دعب هانفشتكا ام وهو عقاولا نكلو ..فوخلاب هترسأو هيلع ترطيس ةرقبلا
 اديأ ىسني نأ عيطتسي ال وهف ..ةيرس تايلمعك اهلك اهب ظفتحي
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 مقتني نأ ررقو ..ىزيلجنإلا لبتسنوكلا هيلع اهبص ىتلا ةقلعلا
 ناك قل فنع عيش الو ةيسادالاو هلق قوم او هنكل و حم

 لكش ري ملف ةرقبلا ليذ هيمعي ال ىتح هبرضي وهو هينيع ىفخي

 هنم مقتني نأ نم الدب ررق كلذل .هيلع ىدتعي ىذلا ليتسنوكلا

 فاو ةيلكتالا لك ينك كريو مق كني نأ هدادكتما هجلك كوكو

 هيلع اوضبقي ال ىتح ءافخلا ىف ةيرس تايلمعب موقيو ىزيلجنإ
 ممم نع تايلكملا هده دج فيرس تتوقعوا عكس

 نيشردبلا ىلاهأ نم وهو ..هتدلب ىلاهأ ىلع اهيف دمتعاو ةبلطلا
 دل نفس ة وجو ةزاكمس ناعم انوا نانا ندين ةلئاعم نذر

 عمجي رخآل تقو نم ناكف ..زيلجنإلا ىدلو لب ةيمسرلا تاهجلا

 سبالم ىف مهو ةرهاقلا ىلإ مهب لزنيو هدلب نابش نم اددع

 ىف هنولباقي ىزيلجنإ لجر ىأل اوبرقتي نأ نوعيطتسيو ةيدلب

 نم ىتح وأ ةيندم وأ ةيركسع سبالم ىدتري ناك ءاوس قيرطلا

 مهنكلو ..هتناكم وأ هتفيظو اوفرعي نأ مهمهي الو حاوسلا

 اوريثيو هتقادص اوبسكي ىتح هنولباقي دحاو ىأ ىلع نوليامتي

 ىف هنوبحصي مث ..ةعئار ةليل هعم اوضقي نأ ىف همالحأ

 ىتح قدنف ىأ هب نولخدي وأ داؤف عراش وأ ىلع دمحم عراوش

 هنوراتخي ناكم ىأ ىف هب نوفتخي مث رمخلاب هنطب اوألمي
 ..هللا دبع ئركش ىلع ءادتعالل اماقتنا ..ةقؤلطقي ..هيلغ نؤضتقيو

 لكب ةموكحلا تأدبو تفرعو ثداوحلا هذه ترركت دقو

 اوذفنو نيريثكلا ىلع اوضبقو ..اهيبكترم نع ثحبت اهتزهجأ

 مل مهنكلو نوجسلا ىف مهوقلأ وأ العف مادعإلا مكح مهيف
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 ..نيشردبلا نابش نم دحأ ىلع الو هللا دبع ىركش ىلع اوضبقي
 مدعو هئودهب هرهظم ىف افورعم حبصأ هللا دبع ىركش نإ
 نع فرعن مل نحنو ..ةينطولا مساب ولو ةسايسلا ىف هكارتشا
 دعب الإ ةرتفلا هذه ىف اهب موقي ناك ىتلا ةيرسلا تايلمعلا هذه
 ..ماهتا ىأ هبيصي نأ نكمي ىركش دعي ملو ةيضقلا تهتنا نأ

 ةسردمب هقاحتلاب انفرع اننأ انلك انل ىربكلا ةأجافملا تناكو

 ةداهش لانو ةيوناثلا ةسردملا ىف جرخت نأ دعي سيلوبلا

 ةيهيجوتلا دعب اميف ىمست تحبصأ ىتلا ةداهشلا ..ايرولاكبلا
 ةماعلا ةيزؤئاكلا مك

 ..اهب قاحتلالاب بلاط ىأ ىرغت سيلوبلا ةسردم نكت ملو
 وأ ةمرتحم ةلئاع نم بلاط ىأ بذجت ال اهنأ اهنع فورعمو
 ةيوق تايصخش اهيف رهظ دق ناك نإو ملعلا ىلإ ىعست ةلئاع
 موحرملاك ىرصملا سيلوبلا ةداق اوحبصأو اوجرخت ةمرتحم
 ةنسردس نع فرعا قاك «نكر ميلس ءاوللا نسبكلا ظباسضلا

 نيبسارلا ءايبغألا ةلهجلا ةبلطلل اهباوبأ حتفت اهنأ سيلوبلا
 قيف 0 دنع ىركف اهي قدك نإ انك 'اقلا ةاحناقم تناك: كلذلو
 امئاد وهو ..نوفنلا باحصأ نم ةبيرق ..ةمرتحم ةلئاع نم

 اذاملف ..لئاوآألا نم ةبلطلا نيب هييترتو هتسارد ىف قوفتم
 سانلا ضعب نإ ..سيلوبلا ةسردم ىلإ مضني نأ راتخا

 زيلجنإلا ءاسؤرلل مدخلا عاونأ لك مدقي مدخ بتكمك اهنورتعي
 خيرات نإ لب امداخ نوكي نأل ارطضم سيل وهو ..نييرصملاو
 رسفي ىركش نكي ملو ..ديسلا ةيصخشب عتمتي هنأ دكؤي هتايح
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 تارهاظملامايأ

 هتعمس ىنكلو هسفن نع عفادي الو سيلوبلا ةسردمل هرايتخا
 سيلوتنلا ملعاس نتإ عداه" نكزفتكا تونمطا نتف لوقفة رسم

 ءاسؤرلاو تالبتسنوكلاو طابيضلا نم ررحتي فيك ىرصملا

 ىف ال زيلجنإلا دض سيلوبلا لاجر نوكي نأ بجي ..زيلجنإلا
 دال ةموخ

 سيلويلا ريرحت ..هللا دبع ىركش فده وه اذه ناك ..نذإ

 سيلوبلا ىف اطباض نوكي نأب ..زيلجنإلا ةرطيس نم ىرصملا

 ..هرماوأ ردصي نأ عيطتسي

 نأ دعب ريغت ءىش لك ..ريغت دق هلك رصم خيرات نكلو
 ةدهاعم تدقع دقل ..سيلوبلا ةسردم ىف هللا دبع ىركش جرخت

 دوجولا قح ةيناطيربلا تاوقلل دعي ملو ارتلجنإو رصم نيب 1
 هذه ىركش رقتحا دقو ..لانقلا ةقطصنم دودح ىفالإ رصم ىف

 هتدعبأ دق تناك نإو ىزيلجنإلا لالتحالاب فرتعت ىهف ةدهاعملا

 بزح ىهو دفولا بزح نأ مغر اهرقتحا ..ةرهاقلا جراخ ىلإ
 قه" ناك نر وو ةاهتسالاو هقرعلا ة رهاجم اويمسي اع ةقيلكألا

 :.سيلوب طباضك امارتحا رثكا حبصأ هنأي سحي اذب دق هسفن

 ءانبأ حبصأ امك ةيعماج ةيلك سيلوبلا ةسردم تحبصأ دقو

 ..اهب قاحتلالل نوعسي نيمرتحملاو ءاينغألا

 لغتسي سيلوب طباض حبصأ نأ ذنم هللا دبع ىركش ناكو

 راتخي امئاد ناكو اهيف نيعي ىتلا زكارملا رايتخا ىف هتلئاع ذوفن
 نينرادللاا ع دع ىفعا ممسك فلا ءايشلألا ىف ةيكاشلا ةكازلا

 ايولسأ عضو دقو «ةبلطلا ةبقارم ىلع هسفنب فرشي ىتح
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 سيلوبلا طابض ىقاب هربتعاو هدحو هيلع اروصقم ناك اديدج
 مدقتي نأب ةبلطلل ةرهاظم ىأ ةهجاوم أدبي ناك دقف ..لايع بعل
 نأ نكمي ال سيلوبلا نإ ..مهل لوقيو .ءةيبالطلا ةدايقلا دارفأ نم
 قح وه ةرهاظم ىف ىأرلا مكءادبإ نإف ..كيلع ءادتعالاب أدبي
 مكمعتاه اذإ ا .:هتمفك نع عاقدلل نطضم نيسلوبلا قكلودنكل
 اورهشي نأ سيلوبلا لاجر رطضا بوطلاب فذقلا ىف متأدب وأ

 ىلع ضبقي ىتح وأ اوضفنت ىتح مكيلع اومجهيو مهيصع
 ناو ةفاظلا ف اوروش 3[ مكفنح نقف كلذلوت عكس نكسنلا
 ءامسأي فاتهلا اولغشت ال نكلو هب فاتهلا نورت امب اوفتهت
 ..دحأ ىلع ايصخش ءادتعا كلذ ريتعي ال ىتح ةيصخش

 .:ةماعلا تاقاتهلا هذه نا ىلإ :.ماؤزلا توملا وأ ماتلا لالقتسنالا
 رونلا سيناوفك ةلودلا كالمأ نم ءىش ىأ ميطحتب اوأدبت ال امك

 رصم نإ ..زيلجنإلل اكلم تسيل ءايشأ اهنإ ..رخآ ءىش ىأ ىأ
 لايجزو انا ريفا سو نس كلما نم يف ايدك تعفد
 ةرهاظملا لصت ىتح مكنع بيرغ لخدت ىأ نم مكيمحن سيلوبلا

 نخألا حلا نه لوكسلا ظيانضلا ككرتاو ىحلا نكآ ىلإ

 اوراسو ىركش طباضلا بلاطمل ةبلطلا باجتسا ام اريثكو
 نو سيلوبلا" ىلع ةيلظلا اهبرف ىدتت ال مفلس فارفاظم ىف
 موللا هل نوهجوي ىركش ءاسؤر ناكو ..ةبلطلا ىلع سيلوبلا
 ىركش نكلو مالس ىف اهقيرط لمكت نأب ةرهاظملل حمس هنأل

 سيلوبلا ةيفصت تأدب نأ ىلإ ..هءاسؤر مرتحي الو متهي نكي مل
 بتاكملا لخاد نولمعي اوحبصأ .."1 ةدهاعم دعب ىزيلجنإلا
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 ىركش دقتعا دقو ..ةرهاقلا عراوش ىف روهظلا قح مهل سيلو
 دعب تارهاظملا ىلإ ةبلطلا عفدت بابسأ كانه دعي مل هنأ هللا دبع
 رثكت تأدب تارهاظملا نكلو ..لالقتسالاو فرشلا تدهاعم

 نو

 نإ ..تارهاظملا عفاود فاشتكا ىف اديدج اهاجتا هجتي أدبو

 .:نيلكتإلاو نويرعصلا فرح ءازعلا نيطخ رحم فوقملا كازماظلا

 كلملاو ..بزح زيلجنإلا ..ةيسايسلا بازحألا لك نيب ةكرعم اهنإ
 بزحلاو ..ىتطولا بزحلاو ..بزح نويدفولاو ..بزح
 اهنيب بازحألا تارشع..و..و ..ىدعسلا بزحلاو ..ىروتسدلا

 هذه لكو ..مادقألا تحت نم لمعتو اهسفن نع نلعت ال بازحأ

 ىتح تارهاظملاب اهئارآو اهسفن ضرف ىلع دمتعت بازحألا

 ةفينع تارهاظمب موقي مكاحلا بزحلا نإ لب ..مكحلا ىلإ لصت
 ءارو ةينطو فادهأ كانه سيل هنأ ىأ ..ةضراعملا بازحألا دض

 تاميظنت هل بزح لكو ..ةيبزح فادهأ اهلك تارهاظملا هذه

 بزحلا دض تارهاظملاب مايقلل نابشلاو ةبلطلا دينجتل ءاربخو
 اه ديدحتل ةضاخ ةانميظنت اهلو ::ضراغملا تزلا وا ةكاحلا
 :تاوماطلا لذلك ةلودلا كالا نم هنطحك

 ىف بولسألا سفن عبتي هللا دبع ىركش سيلوبلا طباض لظو
 مهعنقيو ,تارهاظملا ةداق ىلإ مدقتي ..تارهاظملا ةهجاوم

 رطضي ال ىتح سيلوبلا ىلع ءادتعالا ةلواحم نود مالسلاب

 ابلاغو ..سقنلا نع اعافد مهيلغ موجهلاو مهيرض ىلإ سيلوبلا
 نيب ةكرعم نود ةرهاظملا متتو بولسألا 0 لا
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 ا

 ىهتنتو بولسألا اذه لشفي ام اريثكو ..سيلوبلاو بعشلا
 بقع ضبقلا متي ام ابلاغو ,نيرهاظتملا دارفأ نم عيضي ام ردقب سيلوبلا لاجر نم اهيف عيضي ةفينع ةكرعم ىلإ ةرهاظملا
 ..ةدايقلا تلوت ىتلا بازحألا دارفأ نم تارشع ىلع ةرهاظملا

 ىرصم سيلوب طباضك هللا دبع ىركش مسا رهتشا دقو
 نأ ىلإ نيرهاظتملا لكل امئاد ءادع لمحي الو فيرشو لقاع
 ىلع ىركش مدقتو ..ددعلا ةليلق ىأ ةريغص ةرهاظم اموي تماق
 بجي ىتلا دويقلا ىف ةرهاظملا هذه ةداق شقاني أديو هتاوق سأر
 ده تافاتهاالو ..تاءادتسعا ال :ءاهي دينقتلاب اودهعتتي نأ
 وه امنيبو ..و..و ..ةلودلا لاومأ ىلع ىدعت الو ..صاخشأ
 ةحاسملا هذه ةريبك ةبوط تقرتخا ..ةأجفو ..عراشلا نيبو هنيب ةحوتفم ةحاسم نوكرتي ثيحب هلوح نيفتلم اوناك مهنيب فقاو
 هتهبج ىف ةريبك ةباصإ هللا دبع ىركش تباصأو ةحوتفملا
 ..مدلا فزنت تذخأو

 بحسوو ةدحاو ةظحل هللا دبع ىركش ددرتي ىأ رظتني ملو
 ىصعلاب ابرض لاهناو هرماوأ ردصأو هئارو نم هتاوق
 ..ةرهاظملا ىف نيكرتشملا لك ىلعو هلوح نيفتلملا ىلع جيباركلاو
 مهنأك سيلوبلا دارفأو برضلا ىف هسفن وه افينع ناكو
 ..فنعأ برض ىلإ لوصولا ىف هنوسفاني

 تابرضب اهيف اومهاس نيذلا ةيبلغأ ةباصإب ةرهاظملا تهتناو
 ..نيقابلا رارفو مهيلع ضبقلاب ىأ مهداسجأو مهسوءر تقش
 نم هنيبج ىلع امد فزني امرو لمحي هللا دبع ىركشو ءتهتناو

 اظملا م
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 ارهاظملامايأ ْ
 ..نيماسو لمحي هنإ لوقي حبصأو ..اهب برض ىتلا ةبوطلا رثأ
 نمو ..هنيبج ىلع ايرصم اماسوو ..هدخ ىلع ايزيلجنإ اماسو
 ىف ةرهاظم ىأ روهظب حمسي الأب ايئاهن ارارق ذختا اهموي
 ةيعاسج ةينظو ةرهاظم تناك اذإ آلإ بةيلغ فرشت ئذلا :ىحلا

 تارهاظملا لالخ ىتح نييرصملا ىلع نودتعي ال زيلجنإلا نأب

 نإو ..ضعب ىلع مهضعب نودتعي نيذلا مه نييرصملا نكلو
 فادهأ قيقحتل تارهاظملا ريدت ىتلا ىه ةيسايسلا بازحألا

 نل وهو ..زيلجنإلا دض تافاته ىف ىفختت بزح لكب ةصاخ

 ..ةموكحلا بزح ناك ولو ىتح نمألاب لخت نأب بازحألل حمسي
 ىشابزوي ةبتر ىف ىهو ..هللا دبع ىركش عاطتسا ..العفو

 ىتلا ةفئاطللو ةبلطلل ودعك ارهتشم حبصأ هنكلو همسا رهتشاو
 ناومكلا اييشان«:لسز حسا ناك امك" تارهاظملا فوكصت
 ريتش يودتحتإلا

 هلضفب ىركشل فرتعي مكحلا ىلإ لصي بزح ىأ ناكو
 ىمتني نكي مل هسفن ىهو ..ىسايسلا نمألا ظفح ىف هتيرقبعو

 نوعزوم نيشردبلا ىف هتلئاع دارفأ نأ حيحص ..بزح ىأ ىلإ
 ..بزح ىأ ىلإ ىمتني ال ايصخش وه هنأ الإ بازحألا لك نيب

 تارهاظملا نإ ..هب قيضت اهلك بازحألا تأدب دقف كلذ مغرو

 ىتح اهنع ىنغتسي نأ عيطتسي ال ةيساسأ ةيسايس ةادأ ربتعت
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 ىتح مكحلا ىلإ بزحلا لصي نأ دعب ىتح ىأ ..مكاحلا بزحلا
 .تارهألا فاح ىلع دولا نين نكي

 ىلع بازحألا تادايق لك نيب عامجإ هبش كانه حبصأو
 ردصأ نأب مكاحلا بزحلا أدب دقو ..هللا دبع ىركش نم صلختلا

 ةبتر ىلإ هللا دبع ىركش ىشابكبلا ةيقرتب ارارق ةيلخادلا ريزو
 لخاو اماه اهيصتم ىلاوتي نا ىلع ةفاتكسا ةفصن الارمكفا

 نيعيو عراشلا كرتي نأ ضفر هللا دبع ىركش نكلو ..ةرازولا

 ىلع مدقي نأ نود هتيقرت ىلإ ريزولا رطضاو ةرازولا لخاد

 ..هب بعللا دح ىلإ اطيسب سيل هنإ ..ةرازولا لخاد ىلإ هلقن
 ..ةوق اهل تايصخشو ةلئاع هءاروو

 ..دفولا ةرازو تءاجو ..ةرازولا تريغت ىتح ماع ضمي ملو

 نلعي ىتح ةرازولا ىسرك ىلع سلجي داكي ال دفولا بزح ناكو

 وه ناكو ..هلك ملاعلا ىفو لب رصم ىف ةديحولا ةوقلا هنأ
 عصا عدلا هنأ دبع ىركك قم نسلثتلا ةرورضت اهتتقم رخألا

 ..ةيسايس ىوق ىأ نم هب طيحي ام همهي ملو ..سيلوب ىالاريمأ
 ىلإ ىركش ىالاريمألا ةيقرتب رخآ ايئانثتسا ارارق ردصأ هنكلو
 ..عاديتسالا ىلإ هتلاحإ عم ..ءاول

 ملو ..ءوده ىف رمألل هللا دبع ىركش ملستسا دقل ..ةبيرغ

 ىقبيل هتلئاع لاجر رابك نم دحأ ىأ طلس الو دوهجم ىأ لذبي

 لاري ال وهو ءاول بقل لمح نأب حرف دق ناك امير .هبصنم ىف
 لطاسولا نلع دامتقالا نم سكي دق ناك انيز'وا .:نيعيرألا نيف

 ةايح العف شاع له ..نكلو ..نمألا ظفح ىف ةيموكحلا
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 لوقكي ةيعارؤلا رقت هنا كك قرع اك نإ ملفا هلا حغاذنيتسالا
 اشيج نوك هنأ اضيأ ليق نكلو ..نيشردبلا ىف زوملا راجشأ نم
 بازحألا نم بزح ىأل ةلواحم ىأ هب مواقي هدلب لهأ نم ايرس
 نأ لواحت ةيسايسلا تايصخشلا نم ةيصخش ىأ وأ ةيسايسلا
 ام ناك نم ىأ دض وأ .,ةموكحلا دض ةيسايس ةرهاظم مظنت

 لكو بازحألا لك عمجت ةينطو ةرهاظم تسيل تماد

 لب ..ةموكحلا طاقسإ درجم سيلو ىنطو فده ىف تايصخشلا

 ها دبع قاركش اهي مهكحت
 :.ةمهك ىا هيلإ ةجؤق ملو ةيحي نم اهاهقا امكان ناك هنكلو
 نك ىف ناك هنكلو قوما عيبو ةغارؤل غرفت هنأ هكيلغ: ودي

 مارتحالاو ةبهرلا ريثي ىذلا سيلوبلا طباض لازي ال هنإ ..ءىش
 ةيوناثلا ةسردملا ىف ىعم بلاطلا لازي ال هنإ لب ..هلوح نميف

 نتا ناز طولا لاب حمؤلل طيطختتلا نكت تفكي ال ىذلا
 مايقلاب دهعتي نأ دح ىلإ لصت ال نآلا اهمدقي ىتلا تاطيطختلا
 ايف ةمهاملا وأ اهةيفتكي

 ليكي لو. يتش علف عقاوو ال ءاظخاس اذكاد. ناك امك ىهاو
 ىلع صرحلا وه ديحولا قيرطلا نأب نمؤي لازي ال وهو ..لمأب
 تارهاظملاب مايقلا مدع ناسا ىلع «نودانقلا مارتهاو نمألا
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 موي رخآ ىفو ..ةيعامج ةينطو ةرهاظم تناك اذإ الإ ةيسايسلا
 ةنماطمب نومزة يس مهنإ ا رخاس انل نآق' قامو مايا نيف ةكيأو
 لماع الو بلاط كرحتي نل ...مهمالحأ نم دعبأ اذه ..تبسلا موي
 ..ةرهاظملا هذه ىف تاحش الو

 ..تارهاظم ال ..سيلوبلا ىف لوئسملا لازي ال هنأك ملكتي ناك
 نمو انأ انجتنتساو ..تبسلا موي ةرهاظم ىأ ثدحت مل العفو
 وه هماقأ ىذلا ىرسلا شيجلا ..وه هنأ هللا دبع ىركش فرعي
 ..اديت نأ ليق ةرهاظملا هذه لشف ققحي نأ عاطتسا ىذلا

 نيسمخلا ىلإ لصي نأ لبق هللا دبع ىركش ءاوللا ىفوت دقو
 دق تناك نإو ردقلا مكحب ةيعيبط ةافو ىفوت ..هرمع نم
 ..امومسم تام وأ ليتغا هنأ ىلع هتوم لوح تاعاشالا ترشتنا

 دحأ الف ..ويلوي 77 ةروث لبق تام هنأ هللا دمحأ ىنإو

 ىل هيلإ ىهتنيو هل ثدحي نأ نكمي ناك اذام ردقي نأ عيطتسي
 ملستسي نكي مل وهف ..ويلوي 1 ةروث عم ةايحلا ديق ىلع ناك
 ..ةرهاظم ىوس نكت مل ويلوي "" ةروثو ..ةرهاظم ىأل

 ..ةحلسم ةرهاظم درجم

 8 !؟ اذه لك كرتأ نمل # * ١١5



 مدمس + اذه لك كرتأنن 22

 ..ةفيقددعيةميقد



نم ال ..قئاقدلا نم ةعومجم اهلك هتايح نإ
 

رح نم غلب لب ..تاعاسلا نم الو مايألا
 ىلع هص

م لعج نأ اهميظنتو هتايح ىلع ةرطيسلا 0
 اهن

ب اهلك هتايح عضو دقو ..قئاقدلا نم ةعومجم
 ني

 همصعم ىلع لمحي ىهو اهلك اهشاع دقو ..ةعاسلا براقع

كرحتي ام لكو ..ايبص ناك نأ ذنم ىتح ةينمز ةعاس
 هتايح ىف 

 ..ةعاسلا هذه براقع كرحتب طيترم

قدلا هذه ثرو له ىردي ال وهو
 هتايح قئاقد ديدحت ىف ة

 ىنحو ..دمعت نود اذكه هسفن دجو هنكلو هدج نع ىأ هيبأ نع

 دقل ..ةايحلل لثمألا ميظنتلا وه اذه نأب عانتقالا ةلواحم نود

تسي ىبص ىهو ناكو ..اذكه هسفن دجو
 ىف همون نم ظقي

 ةعاسلا ىه هنيع هيلع حتفي ام لوأو ..احابص ةسداسلا ةعاسلا

 طبضلاب ةسداسلا ىلإ ريشت تناك اذإف هبناجب اهب ظفتحي ىتلا

 ا 111 8 !؟ اذه لك كرتأ نمل #



 نكح و ناه ةيناسلا: ىلإ لصوت فداك ذوب فارق" نع زهق
 تناعكتاد[ودمونلا ىلإ ةنحانح ىف نكي ملاولو تح هينعع
 هسفن دجي هنإف قئاقدب ةسداسلا تزواج دق ةردانلا ةفدصلاب

 دادهإ ىف: ايقرختتسي نكلا قفاقدلا نمنع راصتخا ىلإ وطقم
 ىتلا قئاقدلا ضوعي ىتح راطفإلا لوانتو مامحلا لوخدب هسفن
 لصيل عبرلاو ةعباسلا ةعاسلا ىف تيبلا نم جرخي مث ..هتتاف
 ةيراللا ىف موي يمك وانام عورتا ةنفاثلا ىف ةسردلا لإ
 فضقلاو ةقلاثلا نف كيمتلا ىلإ نوعيو ةكلاخلا ةعاسلا ىنتح
 ةنطتم قاف د: ىصيستخ مكاةطئارلا نق" هفادغ قل واذت نم ىوتتمو
 ..تيبلا جراخ وأ تيبلا ىف بعللا قح هسفن ىطعيو ةحارلل
 طيضلاو هسينادعلا ةعاشلا نع دق ازوجتلا كألاوأ همحوأ هدحو
 ةسباكلا ىو. ةعيسافلا ةعاسلا نعح هسورن ةركاذل غرقتتيف
 ةيساقلا نيف هنو يفتي ماسلا: هكا نلع سعت انا ةئدلاو
 لإ مكي علزوأ مان هاوس ةيشاررفل اعلم سقت ركع مك ةقصنلاو
 يلاكلا منؤتلا عايض: ةنمداسلا ةفانسلا ىلإ: لضم نأ

 (ناط ىيضا نأ مانا ىلإ ةموي قئاقدل' غيظنتلا اذهب :لقتنا دقو
 حمض نأ دعب مث -::ةعماتخلا' ىف انلاط مث ::ةيوئاقلا ةسؤاملا ىف
 ناك هنأل ةنكرلا ذه: نلإ لضصو انقو: .كضاح ناتبساك افلون
 ريغيو لدعي ناك اعبطو ..هسردي ام لك ىف حاجنلا اعقوتم امئاد
 ..تايلوئسملا نم هلمحتي امل اقفو هرمع قئاقد صيصخت نم

 اقامت اداب ناك تهزتوتما نب ناتسسألا نإ[ كلو: يسمح سنلو
 ةيكلا) ياكم اكس ةاينسلا: كب م سكنت جرحي كيرف
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 لئفاكلا ميظنتلا :لخاو ةايحلا: عقم: عض ناك هتكلو +.ادبأ العلا
 اهيف بذجنا هبابش ىف وهو ةرتف هيلع ترم دقو ..هموي قئاقدل
 نيب وأ ةسردملا ىف العف اهبعلي ناكو ..مدقلا ةرك بعل ىلإ
 اهددحي ةرتف ىف الإ اهبعلي ال ناك هنكلو ..ىحلا ءاقدصأ

 نأ ءارغإ ىأل نكمي الو هموي قئاقد نم ةعومجم اهل صصخيو
 ىذلا ميظنتلل نكمي ال قرف اهلك اهنأل قيرف ىأ ىلإ هضرحي
 بعلت ال نأ ةقرف ىلع ضرفي نأ نكمي ال ..هرمع قئاقدل هعضي
 اوك .ةغاسلا ىلإ اذك ةعاشلا نعو .:ةعفجلا ويلا

 ونت :.ءاقانشالا لنمم يسكت سلخ تقولا نفل ىهذ
 بحاصو ..امئاد ةريثمو ةديدج ءارآ بحاصو لسم ثدحتم

 ضفري ال هنإ مث ..همارتحا ىلإ وعدت ةرهاب ةيلوجر فقاوم
 مهيلع نك رسفي ناك هنكلو-:.ىبابتكلا قالطالاو قهللا فاوتهكن
 ممم ال قوق رفع قكاقد نم: ةقئقن لكل ةفضو ىذلا هيلظتتلا
 ىف امئاد أدبت ةرهسلاو ..سيمخلا ءاسم ةرهس ىف الإ مهب

 لواهتي لو : .ةرتكع ةيناكلا ةعاستلا ذوات“ وب ةةشاكلاةفاسلا
 الفتن هد | ماعز اذه. ملطنتلا اذه ىلع فرقد عهدي قحأ
 ..اهيلإ ميهاربإ ةوعد لواحي ال سيمخلا ءاسم ريغ ىف ارهاس

 ميهاربإ ىقبي نأ دحأ لواحي ال هتعتم تلمكو لفحلا قار امهمو
 فرصنيو موقي هسفن نم ىهف ..ةرشع ةيناثلا ةعاسلا دعب مهنيب
 ..هتعيبط ىه هذه نأ نوملعي مهلكف ..هب دحأ كسمي نأ نود

 .ةتعيدطع نياسملا ىلق ةوذقلا عيذم حالا سنلو
 هواه
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 ميهاربإ نكح غلو .نكيشحللا سافتا انضنا هديقت انايجاو نمشلا
 لك كرتي ناك ..ةحيصن قلطي وأ ففأتي وأ طخسي وأ ضرتعي
 نم ىهتشي ام دشو سوؤك نم ءاشي ام لوانت ىف ارح قيدص
 يا ةدفشر انوكم طقتت سن ادك يعي اع طيش نهد سانقنا
 ةرهسلا ىهتنت دقو ..ىرخأ سأك ىلإ جاتحي نأ نود نيتفشر
 نم اسفن دشي انايحأ ناك امك ..هفوج ىف هسأك غرفي نأ نود

 ضفرلا هيلع ودبي نأ نود ..ارخآ اسفن دشي نأ نود شيشحلا
 ام لكو ..هئاقدصأ نع فالتخالا رهاظم هيلع ودبت نأ نودو

 شيشحلا سافنأو ساكلا ريثأت ردق ةيميظنتلا هتيلقعب هنأ كانه
 امهنأب عنتقاو همايأ قئاقدل هعضو ىذلا ميظنتلا ةوق ىلع

 قئاقدل طيطخت نم هعضو ام قيقحت يف هتحار ىلع نارثؤي
 انيمح اوكرتشي نأ ءاقذضالا ةلبع كارفا دوغت قو ..ىلاخلا ميلا

 لخدي مهدحأ ناكف ..مهتاجايتحاب سيمخلا ةرهس ديوزت ىف
 ..شيشح صف رخآلا بيج ىفو ..ىكسيو ةجاجز لمحي وهو
 بابكلا نم ةيمك عمجت ةفافل لمحي ىهو مهدحأ لخدي دقو
 ناك ميهاربإ نكلو 'ءىوشكلاب نقيقت ةعشاو ةلخ نإ ::ةتفكلاو
 ..ةهكافلا عاونأب ةرهسلا ديوؤتي هضاصتخا نلعأ دق ةيادبلا نم

 ةريبك « هتروت » ىأ هوتاجلا نم اعطق وأ ةخيطب مهل لمحي دق
 دعتبي نأ دمعتي نكي مل وهو ..اهقوذتب عيمجلا ةعتمل ىفكت ةيخس
 ىللغب تزد ىف قني هن[ قي طقف هنكل و تاهرمملا هاوس قع
 ءارش ىلع هتردق نم رثكأ اهئارشو ىولحلاو ةهكافلا رايتخا
 يقف :.كلذ خم لقا ىه اه هحانح ىف كدحيو .. سيسحلاو نمحلا
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 دجو دقو ..وزوز ةصقارلاب ىقتلا ءاقدصألا تارهس ىدحإ

 يعم ةلؤاحتم ىأ اذييرول هتكلو...ةضقارلا هده. ىلإ ايدحتم بقت

 نكلو ...همايأ نم قئاقد قرغتسي ميظنت ىأ ىف لخدت ال اهنإف
 هدشت نأ تعاطتساو ..رثكأ هيلإ تيذجنا دق تناك اهسفن وزوز

 قئاقد ىف دجي فيك نكلو ..اهتيب ىف اهئاقلل دعوم ديدحت ىلإ
 قئاقد طيطخت ىلع هتردق ىلع دمتعاو ..اهئاقلل عستي ام همايأ

 نييمكلا ءاسم قف ةحانسلا ةعاسلا ىفااهب ىقلع نار رقو ةمانآ

 ةرهس ىلإ دوعي مث .ةعساتلا ةعاسلا ىتح اهعم ىقبيو
 نأ قيس دقف مهيلإ هعم اهبحصي نأ عيطتسي هنإ لب ..ءاقدصألا

 عستت هرمع قئاقد تحبصأو ..سيمخلا تارهس ىف مهتكراش

 هعلو,:ةاتنم ةفئاشلا ةفاسلا ىف نيويدعح موف لع يورو ءاقلل

 نم لدعف ..وزوز عم اهيضقي رثكأ قئاقد ىلإ هتجاحب سحأ
 نم ةيتكالا: مويل ءاعسم» لك انضوأ اهب ىقتلن ميضاوب ظيطختلا
 ليدعت ىلع مدقأ مث .ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىلإ ةعباسلا ةعاسلا
 ءاسم ةرهس ءاضق ىلإ ءاقدصألا ةلش وعدي حبصأف ربكأ

 هنكلو ..اهتبحصب اعتمتم لظي ىتح ..ىوزوز تيب ىف سيمخلا

 ةيناثلا ةعاسلا ىف فرصني وزوز تيب ىف ةرهسلاو ىتح لظ
 هنإ ..هئاقدصأ نيب اهدحو وزوز كرت ول ىتح امامت ةرشع

 ..ةيحانلا هذه نم هنع جورخلا ىف ركفي مل وأ عطتسي مل ميظنت

 ةعضبو ماع ىوس وزوزل عستت هرمع قئاقد رمتست ملو

 ىلإ جاتحت عسوأ بلاطم هل تحبصأ دق هنإ سحي أدب مث روهش
 ىف اديعم نيعو جرخت دق ناك هنأ اصوصخو ..قئاقدلا هذه
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 اذه نم للملاب سحت تأدب دق تناك اهسفن ىهو ..ةعماجلا

 بسحت نأ قيضتو ..ميهاربإ اهيلع هضرفي ىذلا نيتورلا
 وأ ةأجافم ىأ رظتنت نأ نم ةسئاي اهنإ ..قئاقدلاب هب اهتقالع
 داكي هب اهتعتمب اهقلعتو ميهاربإل اهبح نإ مث ..لمأ ىأب قلعتت
 ىفو ..اهبابش هيلإ علطتي ائيش ققحت نأ نود اهتايح دمجي
 ملو ..هرمع قئاقدب امهنم لك درفني نأ ىلع اقفتا ةقرو ءوده
 امهنم لك ناك نإو ..قئاقدو ديعاومب ددحم ءاقل امهنيب دعي
 ..هاسني نأ هيلع نوهي ال هنأك ةدعابتم تارتف ىف رخآلاب لصتي

 تكايركذلل [مانكتساو انضنا يدنا لق تارقفلا هذه: تناك نإو
 ..نايسنلا فعض املك

 ىف اديدج ءانب ميقي نأ بجر ميهاربإ ذاتسألا ررق نأ ىلإ
 ..هتادح

 جوزتي نأ ررق

 ..هتايح هب لمكتسي رهظم درجمك رارقلا اذه ذختي ملو
 عضو نأ دعبو ..هتاجايتحا لكل قيقد سايق دعب هذختا هنكلو
 ..جوزتي نأ دعب هرمع نم ةقيقد لكل الماك ايطيطخت اعورشم
 دارفأ قيرط نع ةجوز نع ثحبلا ىف ةفورعملا ديلاقتلا عبتا دقو
 عفش ىف ةليوط امابآ نيكشي ناك هنكلو» .:ءادصألاو ةلانعلا
 ىتلا ىلوألا ةرظنلا ريثأتب نمؤي ناكو ..تامولعملا سايقو
 جوزتي نأ ررق نأ ىلإ ..هيلع تاضورعملا نم اهاري نمب هعمجت
 ءاقل لوأ ىف امهتعمج ىتلا ىلوألا ةقيقدلاب سحأ دقل ..ةحيمس
 0 هلك نمعلا قفافد: نلا قش رزأ نكمي اهناك
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 ىلعو هتجوز ىلع ضرفي وهو هجاوزل لوألا مويلا ذنمو

 ..هموي نم ةقيقد لك ىلع قبطي ىذلا قيقدلا ماظنلا هلك تيبلا

 مث ..امامت ةسداسلا ةعاسلا ىف شارفلا كرتيو ظقيتسي وهف

 ىأ نود هبايث ءادترا هسفنب ىلوتيل جرخيو مامحلا لخدي

 ةعاسلا ىف راطفإلا ماعط لوانتي مث ..ةجوزلا نم ةنواعم

 ..فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا ىف تيبلا نم جرخيو امامت ةعباسلا

 ال ةرتفلا هذه لالخ هتجوز عم اهلدابتي ىتلا تاملكلا ىتح

 مويلا تابلطتم ىلع قافتالا لمشتو ..اهل ددحم راطإ نع جرخت

 ةعاسلا ىف تيبلا ىلإ دوعي مث . .دخلا ىلع ةعيرس ةلبقب ىهتنتو

 ..فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ىف ءادغلا ماعط لوانتيو امامت ةيناثلا

 مث ..تيبلا بايث ىدتريو هبايش لدبي نأ لبق ءادغلا لوانتي وهو

 هبايث لدبيو مونلا ةفرغ لخدي عبرلا الإ ةثلاثلا ةعاسلا ىف

 ةفيحصلا أرقيل ةعاس ةدمل هشارف ىلع دقريو
 وفغي ىأ ةيمويلا

 هبتكم ىلإ اسلاج نوكي امامت ةسماخلا ةعاسلا ىفو ..امئان

 هعمجت ىتلا ةصاخلا ةقالعلا ىتح . .قانو . .هلامعأ دعيو عجاري

 شارفلا ىلع نادقري امهف اقيقد اميظنت ةمظنم هتجوزي
 ىف

 ىلع رابخألا ةرشن ةدهاشم دعب فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا

 ..سيمخلا ءاسم ىفالإ رثكأ دهاشي ال وهف نويزفيلتلا ةشاش

ثادحأو بلاطم لك هتجوز عم ضرعتسي شارفلا ىلعو
 ..مويلا 

م لك ريديو دخلا ىلع ةعيرس ةلبق نالدابتي مث
 هرهظ امهن

 .سيمخلاو نينثالا ىموي ىلايل ادع ام . .رخآلل
 ةصصخم ىهف .

مهنم لك دعي ..امهيدسج نيب لماك ءاقلل
 دعي هنأك هل هسفن ا

 ا
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 مل ىربك ةعتمب ناسحي العف امهو ..ىربكلا ةعتملل هسفن
 ..مايألا رم ىلع فعضت ملو

 نأ هرطضت ةديدج اعاضوأ امهيلع ضرفت مايألا تناكو
 هنكلو ..هموي نم ةقيقد لك ميظنت جمانرب ىلع تاليدعت لخدي
 صصخي حبصأ ..هدالوأ بجنأ نأ دعيف ..امظنم امئاد ناك

 ةعباسلا ةعاشلا نكح ةعياسلا ةفاسلا نع عابص لك ىف ققاقد
 قئاقد صصخي مث ..مهتيلوئسم لمحتو مهب مامتهالل فصنلاو
 فضخلاو ةسداسلا ىتح ءانسم ةسماخلا ةغاسلا:نم ىرخأ
 هذه جراخو ..مهتجاح ىلإ عمتسيو مهسورد مهعم عجاري
 مهو ..ةقيقد ىأ هدالوأ هنم بصتغي نأ نكمي الف قئاقدلا

 انايحأو ..هل نيملستسم اويشو ماظنلا اذه ىلع اودوعت مهسقنأ

 ميهاربإ عيطتسي ةعرسبو ةئراط اثادحأ ةلئاعلا فداصت تناك
 ميظنتلا سفن ىلإ دوعي مث ثدحلا اذه هجاوي نأ ةلئاعلا بر
 ..همايأ نم ةقيقد لكل هعضو ىذلا

 الماك امالستسا ةملستسم تناك ةحيمس هتجوز نأ مهملا

 لب ..امهيرمع ىف ةقيقد لكل اهجوز هعضي ىذلا ميظنتلا اذهل
 نامض ىلع لاجرلا ردقأو لضفأ وه اهجوز نأ نمؤت تناك
 ىف مويلا نم ةقيقد لك عمج ىلع هرارصإب رمعلا ءانهو ةمالس
 للملاب ةقيقد ىأ عم رعشت نأ نود رمتسم ىنيتور دحاو لودج
 ةقيقد لك طبري وهو جوزت ذنم ميهاربإ نأ عقاولاو ..قهزلا وأ
 ال ةدحاو ةقيقد هتايح ىف دعي مل ..ةحيمس هتجوزب هرمع نم
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 ةجيتن نإ مث هتجوز نيبو هنيب عمجت هلمع ةجيتن نأ ىلإ نئمطم
 ميظنتلا نع علقأ دقو ..هنيبو اهنيب عمجت هنع ةديعب ىهو اهلمع

 عضوو ةدحاو ايند هب هعمجت ىتح .هشم اجوزتم ناك اذإ

 ..هتجوز ةيحصب ءاقدصألا ءالؤه تاوعد ليقي ناكو ..دحاو

 لك وأ رهش لك سيمخلا تارهس نم ةرهس ىلإ مهوعديو

 ةجوز عم هتجوز فلآتت مل اذإف ..تاجوزلا فلآتو مهضعيبب
 نإ ..ايصخش وه هعم هفلآات ناك امهم هتايح نم هجرخأ قيدص

 ..هب أنهيو هيلإ نئمطي ىتح الماك اعماج نوكي نأ بجي ميظنتلا

 نيتورلا ةدوربب اهمهتي ضعبلا ناك نإو ..بجر ميهاربإ

 ..ةايحلا تالاجم ةهجاوم ىف قالطنالا حور دقتفت

 هرمع نم نيتسلا ىدعتو بجر ميهاربإ ذناتسألا ربك دقو

 ةعماجلا ىف سوردلا ىقلي لازي ال ناك نإو شاعملا ىلإ ليحأو
 ..تاكرشلا ضعبل راشتسمك ةيلوئسملا لمحتيو رئاز نذاتسأك

 ..همايأ قئاقد ميظنت ىلع تاليدعتلا ضعب لخدي نأ رطضا دقو

 ةايح نيتور نم اريثك ريغت مل ةفيفط تاليدعت تناك اهنكلو
 نس ىلإ لصت ملو هنم انس رغصأ اهنأ مغر ةحيمس هتجوز

 ..دعي شاعملا
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 مل هتايح بلاطم ىف ديدج جايتحا ىلإ هجتي هسفن دجو دقو
 ريسلا ةضاير ةلوازم ىلإ هاجتالا وهو ..هلاب ىلع رطخي نكي
 ناسا قوم تل ةقكا هقاك نيمحت و ةنادنص لك هينوو ىلع
 نفلاخ قهر مونلا كح هرم مطعم تحف نإ فتشتكا .ةانحلا
 قم ىلإ ههقتم نم لاقت الاكألا كرمك هلو يدعم ىلع
 رارمتسالا ىلع اهتردقو اهتيويح لمكتست نأ نكمي ال ةايحلاو
 نم .ةيلخ لكو ةلضع لك دمن نأ بجي ..دعقم ىلع ةاقلم ىهو

 ةلادلا نإ: لي يفايكلا انييف ئدص فلا ةكرحلاب هسحتا ايذاخ
 ىوقت ةايحلا مايأ ةهجاوم ناسنإلا اهب لمكتسي ىتلا ةيسفنلا
 لهؤت ةيضايرلا ةكرحلاو ..ةيضايرلا ةكرحلاب مسجلا ديوزتب
 :انمفت ةلهزت انك يدمج نابضولا

 هيمدق ىلع ريسلل حابصلا نم قئاقد صصخ نأب أدب دقو
 ةفانسسلا ىلإ فضنلاو ةطساسلا ةعاحتلا نم كينبلا عراخ
 عرازملا ةقطنم ىلإ جرخي نأ ىلإ عراوشلا ىف ريسي ..ةعباسلا
 أدب دقو ..مويلا قئاقد نيتور ىقاب قبطيل دوعي مث ةبيرقلا
 ةدم عفرو ..هنايك لك ىف ىرست ةيويحلا نم ديزمب العف سحي
 ةعاس ىلإ ايهعهمر مامألا مم كرو ةلماك فان ىلإ ةضايزلا
 ةوشنب سحي وهو دوعي مث ..نيتلماك نيتعاس ىلإ مث ..فصنو
 ..ةنايش لك اها هناك

 هل رفوي ام لكب هسفن ديوزت ىلع صرحلا دمعتي ناكو
 ام لك ىلع عالطالا ىلاويو ..ةضايرلا هذهل ىلثملا ةجيتتنلا
 وطخي نأ دمعتي أدب دق ناكو ..نويضايرلا ءاربخلا هلجسي
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 ةليسولا ىه هذه نأ ادقتعم ةدودشم اهلك هيقاس باصعأو

 نإ تاسارد نم فشار امدعج فشتعا ةقكلاو ينك: ةسهاكولا

 ىف ىهو كيقاسو كتاوطخ لقنت نأ ىلع موقت ىلثملا ةضايرلا
 نكس «ءاهءاحجإ لواست هلو اه نواضك ذل قا: :فكيطةلاع
 امك. اهيسظ اساكعنا ةببحلا ايالخو كاتسعا نقاب ندع سكمتت
 ىلع: نييسلا" ةتفاير» ىف ىئساسبتالا نيكصحعلا نأ فشحتكا ةثأ

 تنأو رخآ عوضوم ىأ ىف ركفت وأ كسفن لغشت الأ وه نيمدقلا
 ىف نيصمتمتتم كلقع نفاع لكو نمش لكم «كتاوطخ .ىلاوت
 اهدادعتب ىلستت كسفن تدجو ول ىتح ..كتاوطخ ةقحالم

 ..ةوطخ نويلم ..ةوطخ فلأ ..ةوطخ ةئام ..ةوطخ دعب ةوطخ

 هلوح تفتلي الأ هيلع ضرفت ىلثملا ةضايرلا نأ فشتكا هنأ امك
 وأ تاضورعملا هترغأ امهم ادبأ فقوتي ال ..هتاوطخ لقني وهو

 تاضورعم نم اًئيش ىري ال هنأ ىتح ..اهبي رمي ىتلا ثادحألا

 ةرايس ثداح ةرم هقيرط ىف عقو لب ..اهب رمي ىتلا تيناوحلا

 هتاوطخ ىف رمتسا امنإ ..ثدح ام ىريل فقوتي ملف ريثم عينش

 هقيرط ىف فداصي ناك ام اريثكو ..ءىش همامأ ثدحي مل هنأك

 انحسار نهج ىفتكم قا ةانؤز لفاجتف:ءاقدهألا خم اقيذض

 ..ةوطخ هل فقوتت نأ نود

 هلغشي ال ىتح ..اديحو ةيمويلا هتضاير لوازي امئاد وهو
 ..اهب ساسحإلا نع هنايكب دعتبي نأ لواحيو اهل غرفتلا نع دحأ

 اذه مواقي هنأب سحي رمعلا اذه ىف وهو انايحأ ناك ىتح هب
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 اند ةقلظتم ةنركم ةليمحت ةلخد ['انركإ لفتت : كب هادتقالا
 ..ةيرغم ةوعد ةقيقد لك نأك ..ةيويحلاب اهقئاقد لك ضبنت
 رم تيصخلاو ةوفاسلا ةعاتنلا ىف ادس ميهادنا نأ تقرع اهلعلو
 اهب ءىجوف دقو ..هيمدق ىلع ريسلا ةضاير ةلوازم حابص لك
 ىه تررق اهنإ هل لوقتو بابلا ىلع هرظتنت ىهو حابص تاذ
 ريستسو اهيمدق ىلع ريسلا ةضاير ىف أدبت نأ ىرخأللا

 ةبحصب كرحتي نأ ةعئار ةعتم اهنإ ..ةعرسب خضرو ..هتبحصب
 نأ اهمهي الو ..مالكلا نع فكت ال ريهس نكلو ..مناه ريهس

 نقلا ةبهاكرلا ناك ملكت اندإ ملكتي ال ىإ ندخآلا وه ملكتي
 أدب دقو ..هدحو اهناسل شاعنإو ةيوقتل ةضاير ىه اهسرامت
 اهلالخ وطخي ىتلا قئاقدلا شيعي نأ عيطتسي ال هنأ سحي
 تفتلاو ..ءىشب ةيمويلا هتضاير نم جرخي ال هنأ سحي ..هيمدقب
 5 فسم اهبل

5000050 
 ملو ..ىضايرلا ىمويلا جمانربلا متيل هتاوطخ ىف اهقبسو

 ..حابصلا راوشم ىف هبحصت نأ ةيناث ةرم ريهس لواحت
 ةيحص بعاتم ىناعت روهش ذنم تأدب دقل ..ةحيمس هتجوزو

 اهيف فعضلا زكارم ىلإ اولصي نأ ءابطألا عطتسي ملو
 ىف اهجوز بحاصت نأ اهسفن ىه تررق نأ ىلإ ..اهوجلاعيو
 ..ىفشت امير ىردي نمو ..حابص لك ةضاير

 ليقث بجاوب موقي هنأ سحي وهو هبحصت نأ لبق دقو
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 دعب جرخي مل وهو ةعاس فصن تضم دقل ..هتعاس ىف لطأو

 اهل رذتعي هنأك ةقر ىف لاقو اهيلا تفتلاو ..ةيولخلا قطانملا ىلإ

 ةبيحصب اهيمدق ىلع ريسلا ةضاير لوازت نأ لضفألا نم نأب

 ميظنت ىف لدعي نأ رطضاو تيبلا ىلإ اهب داع مث ..لداع اهنبا

ىشميل هدحو دوعي نأب هموي قئاقد
 ..حابص لك راوشم 

 ةقيقد ىلإ ةقيقد نم هلقني ىمويلا هجمانربو تاونس ترمو

 نإ ..ظقيتست مل ةحيمس هتجوز نكلو ..حابص لك راوشمل هسفن

 هذه ىف ىرخألا ىه ظقيتست نأ اهيلع ضرفي ىمويلا ميظنتلا

 ظقيتست الف اهزهيو ..اهمولب مهي هنأك اهنم برتقاو ..ةعاسلا

 اهيف ءىش لكو اهسسحتيو
 ..دماج تماص

 ..تتام دقل

ك اهنضتحيو راهني هسفن دجوو
 دقل ..هسفن نضتحي هنأ

 ..هلخاد ىف توملا نأك سحي هنإ ..اهالب شاع امم رثكأ اهب شاع

 اهنإ ..هتعاس ىف رظنيو اهنع اديعب زفقي هسفن دجو ةأجف هنكلو

 : هل لاقو ..لداع هنبا ىداني حاصو ..امامت فصنلاو ةسداسلا

 ىلإ ..تاءارجإلا ذاختا ىف ًادباو لهألا غلبأو ..كمأ عم نك -
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 ..كيلإ دوعأ نأ

 ضرفت امك ..هيمدق ىلع نيتعاس ريسيل تيبلا نم جرخو

 دادعت ىف هركف لك زيكرت نع ازجاع هسفن دجوو ..هموي قئاقد

 ..هيدخ ىلع باسنتو هينيع نم طقست عومدب سحأو ..هتاوطخ
 ايالخ ةردق دسفت عومدلا نإ .ءفنع ىف عومدلا حسمو

 .:نوسلا ةضايرت اهت ويح ةايحتسما نعيددسملا ةاافيتو

 ةسرامم ىف قئاقدلا هذه لك شيعي نأ رارصإ ىف لواحو

 :. هوك امك ةنكابزلا

 ميظنت نم ريغي نأ ىلإ رطضم هنأ ملعي وهو تيبلا ىلإ داعو

 هتجوز ةزانج دادعإب لغشنيس لقألا ىلع ىهف ..هموي قئاقد

 ..ريخألا اهاوثم ىلإ اهليحرتو

 نأ دعب هيلع ةديدج تحبصأ هرمع نم ىقب ام قئاقد لك نإ

 ..هدحو هتجوز هتكرت
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 ..صوصللا دحأ ةايح خيرات



 ةيصخش مرتحتو ردقتو ديشت اهلك ايندلا
 ..سيوع ىلويدم ديسلا ريبكلا لامعألا لجر

 دحأو ..ىرصملا داصتقالا تاماعد دحأ هريتعتو م

 عضوي نأ ىفكيو ..رصم لبقتسم ءانب ءامعز
 نئمطي ىتح ةمخضلا تاعورشملا نم ديدج عورشم ىلع همسا

 ام حجني نأو ققحتي نأ هل بتك عورشم هنأ ىلإ سانلا لك
 ..سيوع ىلوبدم ديسلا عباصأ هالوتت تماد

 ةيوتشلا هلا زيقجسلا سقت بلك ىإ مهلك سانلا نت ديو حتآلاو
 نفل هلام نيسي ألا ىلع هصرتع مه غلب ةناالع لود
 مل هنأ دح ىلإ ..قحلاب الإ بلاطي الو دمتعي الو ..فيظن قيرط
 تناك اوتهوشي وأ ماهقا سال هوه رشي 1[ نكمو ءادكعأ هل دعي
 ةيادنيلا ةيلؤكس شا هةيمقت ءايكتألا زم ىبك هناك ةنتارلا

 حرجت ةملكب ولو هساسم ىلع دحأ ٌقرجي الو رصمل ةيداصتقالا
 ..هتوبن
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 هولا ذهل عينا ىف نووي عيدإ :هذالوأ كش
 مهو هب نورخافتيو نوهابتيو ..رصم مدخي ىبنل ةعئارلا
 اموي بضغي نأ نم هتيشخ دح ىلإ هل ريبك مارتحاب نوديقم
 مهنم لكو مهنيب ةايحلا ترم هنإ لب ..مهنم دحاو ىلع
 ..هنيبو مهنيب ريبكلا قرافلا عم ىتح هدلاو دلقي نأ لواحي
 ىتلا ةجهللا سفنب ملكتي نأ هرغص ذنم لواحي مهنم لك
 ثوحبلاو عيضاوملاب هماملإ ىعدي مهنم لكو ..هوبأ اهب ملكتي
 نال نفسي وقم لكو يا اهشف صيمخك ىلا فاءاوجإلاو
 ىلإ اوفرجني نأ نود هدلاو هيدتري ىذلا ىزلا سفن ىدتري
 ..رويسألا ناصمقلا وأ زنيجولبلا ىدتريو ةديدجلا ءايزألا

 هلضفي ىذلا ماعطلا سفن رايتخا ىلع مهنم لك رصي لب
 :سانقلقلا لضقي مهابأ قآل ساقلقلا نولكايب خولكف ةوبا
 ال مهابأ نأل ةنوركملا فانصأ نم فنص ىأ نولكأي ال مهلكو

 ..زرألا الإ لكأي

 أدب فيك فرعي نأ دالوألا نم الو سانلا نم دحأ لواحي ملو
 لك ىلإو ةمقلا هذه ىلإ لصو ىتح هتايح سيوع ىلوبدم ديسلا
 دح ىلإ هسفن ضرف ىف ةوقلا نم غلب هرضاح نإ ..حاجنلا اذه
 نانا نمقني اه تمكو هينهاكو نع ةحسلا نع ئدانلا ىنقا لأ
 فيرش ليوط داهج خيرات ةياور ادبأ زواجتي مل ىضاملا اذه نع
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 مل هنأ ةيصوصللا ىف هبهاوم قالطنا نم غلبو ..ىمارح ..صلك
 ىهو همأ نبل قرسي ناك هنأ هيلإ ليخي لب ..صلك ادبأ فشتكي
 ناكو .ءاينغألا دحأ نبال ةعضرم لمعت همأ تناك دقف ..هعضرت

 عفدي ناك ول ىتح ىنغلا اذه نبا نبل قرسي هنأ هتعيبطب سحي
 هسفن نم كحضي ةروصلا هذه هدوارت امدنع ناكو ..همأل هنمث

 نم ..اهيدث نم همأ نبل هقرسب ىتح هسفن مهتي اذامل.ارخاس

 ناك هنأب هزازتعاو هرورغ هيلإ هعفدي لايخ درجم هنإ ..هاردأ
 ذنم هنأ ركذي هنكلو ..ةقرس ثداح ىأ ىف ادبأ طبضي مل اصل

 قرسي ناك ..ةقرسلا ىلع هتايح لك ماقأ هنأ هيعو حتفتو بش
 ىأ ىف هلكأيل همف ىلإ هدي هعفرت نأ نكمي ام لك ريغص وهو
 هادي هل دتمت ام لك قرسي حبصأ مث ..هيف دجوي ناكم وأ تيب
 قحأ هنأ ةيادبلا ذنم سحي ناك ..هيلإ ةجاح ىف نكي مل ولو ىتح
 ناريجلا دحأ نبال نوكي اذاملف ..ءىش ىأ ىف ناسنإ ىأ نم

 ىهابتي اذامل ..هابأ ىتح قرسي ناك هنإ لب ..هل نوكت الو ةبعل
 ىهابتي ال وهو ةميدق ةعاس اهنأ مغر اهكلمي ةعاسب هوبأ
 ةفودس ىلع دماعاف ةييلوألا ةشودلا لكد ةده نوطواهلظم
 نأ عيطتست ال ةريقف ةلئاع نم هنأ ..مالقألاو سيراركلاو بتكلا

 ةسردق نيف ةليمط# ةتيصتختك فيليل ةحاجمم ان لك هل وقوف
 ىلع ةرداق ةككاح فك ملا .ةيقادشبالا هكنساود عقيب مل وهو
 فرع دقو ,.ةاثبلا' ىلواقم دا لامع نيب هي تقلا هيلع قافتألا
 ام لك قرسي اضيأ ناك هنكلو ..لمع نم هيلإ دهعي اميف هينافتب
 حبصأف لامعلل اسيئر حبصأ مث ..هادي هيلإ لصت نأ نكمي
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 لواقم حيصأ نأ ىلإ ىقترا كلذ مغرو ..مهسفنأ لامعلا قرسي

 ءانتلا لافم عم قفتح نأ فك لوس ةقرتسلا ةدمصاو» :لاقثأ
 نيعيرا الإ لفاعلا ئطمن الو لماغلا نجأل اقلرف ةوتدمفت ىلع
 دك ناهس ار تافحلا نم تاقوكسلا هذه تنعم نكوك اكزف
 تاعورتشمو ةلماتك اتي تانلمعل الواقم قوكي نأ ةنب'عاطقتما
 ادبأ ثدحي ملو ..قرسي وهو ..ةلودلا باسح ىلع موقت ةمخض

 ..هقرسي ام ىلع باسح ىأل ضرعت نأ
 موقي ىتلا ةدعاقلا عضو ىلإ لصوت دق ناك ةيادبلا ذنم وهو

 أدبت الأ أدبم ىلع موقي طيطخت وهو ..ةقرسلل طيطخت ىأ اهيلع
 ذأ ةنسلا اذه كلام فرس انهف نأ نهم لد يقملا فردوس
 نلإ ضر اففاا اذه يسكت نإ نفك فنانو هيلع ظيحلا

 اذه دعبو ..كبيج ىف هعضت نأ دح ىلإ كسفنب هطبرتو ..كبناج

 هتلوفط ىف ناك امدنع ركذي وهو ..ءىش ىأ ةقرس كيلع لهسي

 لمحت ةريبك ةبرع رجي وهو ىسرم مع ةراحلاب رمي ناك نأ
 ديكت نقاو .ىحلا لافطال ايمي كلا ىولسلا مازن نم تارسع
 اهفيظنت ىف ًادبيو هتبرع ىلع لبقي نأ ىسرم مع رهظ املك
 هتاستك دغ ناكذ نس اهقوسم نه ناك هل رابع "شامل ةعلختا

 اهتحت ماني نأ ةبرعلا فيظنت ىلع هصرح نم لصيو ..لاقبلا

 ىسرم مع ةمدخ ىف هسفن عضي ناك مث ..اهنطاب فظنيو

 هيلع دمتعي حبصأ ءىسرم مع هبحأ دقو ..هرماوأ لك ىبليو
 انايضيا ناكر ازيا نؤذت» رابحلا لكفاذإ ةثع نادسو هك نكح

 نكي مل ىلوبدم نكلو ..هل ةيده ىولحلا نم ادحاو اصق هيطعي
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 مع ةبرع نم ذخأي نأ امئاد ديري ناك ..ةيدهلا هذهب ىفتكي
 اهويصمخ نسلا نافطا ندب نفط عا هذكاش اع هفافطما» تموس
 ..قرسي ناك كلذل ..ربكألا نمثلا عفد نوعيطتسي نيذلا

 امدنع ناك هنكلو ءىسرم مع اهفشتكي مل ةريثك تاقرسو

 دحاو لك ءارو ىرجيو ىحلا دالوأ لك مهتي ةقرس ىأ فشتكي

 قرسي نأ لبق وهف نتمطم ىلوبدمو ؛ىلوبدم ادع ام ..مهنم
 ىف هعضو هنأك ..هتقث بستكاو هسفن ىسرم مع قرس ىولحلا
 ..ةببح

 لوكسلا ؟نلع نايكمالا لكك هناك رم ةناولا ةييتا اك

 ىلإ لوصولا ىف هسفن ةلودلا سيئر ىأ اريزو ناك ءاوس ريبكلا

 نم ريثكب امئاد رصاحم ريبكلا لوئسملا نإف ..ةقرس وأ بساكم
 فنك نحلكسكلا و: ةنهحشمو ىلإ يعمق ىلا ةفقدلا نوفا
 ىعدي وأ ددرتي وأ فاخي دقف ليحتسم هدحو هيلع دامتعالاو

 نيكد ثحي دلل ةلودلا جلاضم ةنامخم ف عقردلاو ةهازنلا
 قاروأ هيلع نم ىلا نيفظوملا ةعوفجم ىلع ىساسألا كدامتفأ

 ةريبك تاكرش نأ ملعي وهو ..فظوم رغصأ ىتح عورشملا

 ىف رابك نيلوئسم ىلع دمتعت نأ تلواح ةهزنم ةمرتحمو

 تاعورشملا نم عورشم ةصقانم اهيلع عقت نأ ىلإ لوصولا
 ىف ورشا اهدماع انقر ةنمقاحلا اههلع مق ملف ةصحخلا
 نأ درجمل ةعمسلا ةتيس ىرخأ ةكرش نئارب ىف عقو هنأ نيح
 تقاك لم نيلوتسسلا نابك ىلع نابستمإلاب كت مل ةعرملا هده
 ننح قار الا هه اما نق نوقلا تيفطول لك" اع نك وقمت
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 ..ديطوتلا اذه ةينازيم هتفلك امهم ةقالعلا هذه ديطوتو نيفظوملا

 عورشم قيقحتل كرحتيو مالكلا عمسي نأ نكمي ال فظوملا نإ
 فظوملا نإ ..نمثلا ضبقي نأ دعب الإ رخآ صخش هنم ديفتسي

 لصي ايسكم رخآلا صخشلا اذهل ققحيس عورشملا اذه نأ ملعي

 ىف عبتاو ..ةرشابم ىواشرلا عفدي نأ نم حصنأ ناك ىلوبدم

 ةشمقألا عيبت نيكاكد ةدع حتتفاف ..ءارثلا هب ضافو هلامعأ

 فرعي ىتح وأ .همسا لمحت نأ نود ةمعطألاو ثاثألاو بايثلاو

 ام لك ىف تاضيفختب ةرشابم عتمتي ىلوبدم ايند ىلإ عورشم
 ..هللا هجول اناجم اهنم ذخأي هنأك نيكاكدلا هذه نم هيرتشي

 ءانبأ نيعي نأ وهو ءرخآ قيرط نع ةوشرلا عفدي انايحأ ىلوبدم
 ىف تايلوئسمب مهيلإ دهعي وأ هبتاكم ىف نيفظوملا ءءالؤه
 نبا ىأ بترم نأ قثاو وهو مهل ةتباث تابترم عفدي ..هتاعورشم
 نم عورشم قراوأ ريرمت ىف مهاسو قبس ىذلا هيبأ ىلإ لصي

 قيرط نم رخآ قيرط ىلإ أجلي ناك انايحأو ..هتاعورشم

 ىف اراشتسم ربتعي طقف امنإ هلمع نم ليقتسي الأ ىلع هبتاكم
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 رمتست هتفيظو ىف ىهو هيلإ ىلوبدم ةجاح نأل ..هغارف تاقوأ

 هلامعأ نأ ملعي ىلوبدم نإ لب ..راشتسمك هيلإ هتجاح نم ربكأ
 :.ءاجآلا وأ ءانبألا نيسيعت ءاوس' تاتييعشلا هذه لك نع ىتغ ىف

 تلمش ةعساو ىواشر تناك دقو ..ىواشرك اهعفدي هنكلو

 ةفاحصلا نأل ..نييفحصلا نم تارشعو لب نيفظوملا نم تائم

 تاديازملا ىف ريثأتلاو قراوألا ريرمت ىف ريبك رود اضيأ اهل

 نودع طاح اذه لكر :فافوزستملا ةيفع ىلإ لوصولاو

 ءامعز دحأ هنأك حيصأ ىتح ةريبك ةعومجم بحو قلعتب سيوع

 ذأ نيجقاعتلا ةلودلا اسرع ناككلا نولوكشلاو :يعجشلا

 اضيأ مه مهنأل اهنوديؤيو ةماعزلا هذهب هل نوظفتحي ءارزولا

 ةوشر نع فلتخت ريبكلا لوئسملا ةوشر نكلو ..نوشترم

 نم هبيصن نوكي نأ رصي ريبكلا لوئسملاف ..ريغصلا لوئسملا
 ال تح «.ةيهراخلا كوثبلا ده ىف ةمتلميو ىنحألا دقتلا
 عاطتساو ..ةحيضفلا ةراثإو ةوشرلا فاشتكال هسفن ضرعي

 قفتي ناك دقل ..ةطاسبب ىواشرلا هذه لثم عزوي نأ ىلويدم

 ىلع عورشملا بلاطم اهنم دروتسي ىتلا ةيجراخلا ةكرشلا عم

 ىتلا ةوشرلا ةميق ةيطغتل اهيلع قفتملا غلابملا ةميق عفرت نأ

 مساب ةدايزلا هذه عضوت نأ ىلع ..ريبكلا لوئسملل اهعفدي

 تاكرشلاو ..ئرس مقربو ةيبنجألا كونبلا دحأ ىف لوكسملا

 قيقحت نمضت تماد ام ةطاسب ىف ةمهملا ءادأل عوطتت ةيبنجألا

 ام هبيج نم ائيش عفدي هنأب سحي ال هسقن ىلوبدمو ..اهحابرأ

 ىتلا ةيهسرلا ةنيفاؤيلا نف لكم عوانشلا هذه لك تماذ
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 ةموكح نإ ..اهتميق ةيطغتب موقتو اهلبقتو ةموكحلل اهمدقي
 ..اهسفن قرست رصم

 ..هيف عمطي عورشم ىأ باستكا ىف رمتسم ىلوبدمو
 نييالم هيدي نيب حبصأ ىتح ..ةمخض بساكم قيقحتو
 ةيامح ىلع ةردقلا هيطعت قراسك هبهاومو قرسي وهو ..نييالملا
 ىلوبدم عم لماعت دحاو ىأ عيطتسي نل ..قراس ىأ نم هسفن
 وه ناك نإو ..عورشم ىأ ةينازيم نم ادحاو اشرق قرسي نأ
 تاقرس اهنأك تفشتكا ول ودبت ىواشرلا ضعب كرتي هسفن
 ..ىواشرلا عيزوت ةمهت نم هسفن ىمحي ىتح

 ىف حبصأ هنأك اهيف سحي ةلحرم ىلوبدمب رمت تأدب نأ ىلإ
 ::تاورك نم مدح ان يهيدضتو عانفتقتا ةلاه عيش ةلابح
 ىلع ىلوتسي نأ لواحي ال حبصأ نأ ىلإ ةلاحلا هذه هب تدتشاو

 ءاليتسالا دوعت ىتلا تاعورشملا نم هيلع ضرعي عورشم ىأ
 لاجر نم هريغل تاعورشملا هذه كرتيو ..اهيلع ةرطيسلاو
 ناكو ءمهنم ىوقأ هنأل اهب مهيلع دوجي هنأك سحي وهو لامعألا
 دقو ادق زر قوفشا ::ميرك هلأ سقت هج نحكم نإ طقس
 ةعتم ..ةفآرلاو ةقفشلاو مركلاب هساسحإ ةعتمب سحي ادب
 مث ..مهيلع هتوق ضرف نم ءافعضلا محري هنأب ىوقلا ساسحإ
 بعالتلاو ةقرسلا دمعتي دعي ملف كلذ نم رثكأ ىلإ روطتي أدب
 هنأ ..اهتايلؤكسم لمهتي ىثلا تاعورشملاب ةضاخلا تايناؤيملاب
 نم دحاو وليك هصقني ال ثيحب ءانب ىأ ةماقإ ليصافت ىف ققدي
 نا ىف نحلاو نادنسم وا طلربلا نم ةدحاو ةيوطوأ تكمجتألا
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 :نفلامعا ىلع فاردعالا ١ ف: كا ةيعاقنم كلذ هقلك ننقو ..ةنيكام

 لك ىلع هتينطو هيلغت ىرصم دئاقك وهزلاب سحي أدب هنكلو
 أدب هسفن تقولا ىفو ..فيرش ميعز هنأ ..ىصخش عمطم

 ثلا نيتكاسدلا"قلغأ هنآ ::ئواشترلا غيووق ىف ةيدي:طخجخي

 ..سانلا لكل نمثلا سفنب عيبت اهلعج وأ نيفظوملا ةوشرل اهماقأ

 وأ هتاعورشم قاروأ ريرمت ىف مهاس دق مهنم ناك نم ءاوس

 نييعت ىف ققدي أدب هنإ لب ..تاعورشملا هذه نع اديعب ناك نم
 حيبصأ ..هييأل وأ هل ةوشرك هتاكرش ىدحإ ىف ناسنإ ىأ

 ..ناستإلا اذه ىلإ ةضاج ىف ةكرشلا لامعأ وكت نأ ظرخشي

 ءادأ ىلع هتردق تيثت تاداهش لمحي ناسنإلا اذه نوكي نأو

 هنأل ..نكلو ..قحلا ءىدابمي الإ نيدي ال فيظن ميعز هنأ ..لمعلا

 هذه ىلإ روطت نأ دعب ىتح ناك دقف لامعألا لاجر عقاو شيعي
 تاب مفانمي نم لكل تافتا فدا ةلومتلا ايم نمؤي :ةلاكلا

 بولسأبو ارس دوهجملا اذهب ماق ول ىتح ..لمع ىأ ىف دوهجملا
 فزتمي ال ربكم ىف اننعلو :ةظساولا نوط ئآ نسايم سيق
 يف:رامستمسلا لمعي الو. :ةلكشساولاب عوفي ىلا طيسبولا لمت
 تاءاعدا:هضرقت 'ئملاغ طخ ادهو ::ةيهسرلا تاعووسملا لاجم
 اذه لالغتسا لواحي ال ىلوبدمو ..ةيكارتشالا مظنلا ضعب

 مدخي نمل « ةلومعلا » عفدي لامعأ لجرك اعنتقم لظو أطخلا

 اهنأك ايمسر « ةلومعلا » هذه تربتعا ول ىتح هتاعورشم

 ..ةونكر

 ىلويدم ةيبعش ىف رثؤت تأدب ةلحرملا هذه نأ كش الو
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 ىواشرلا عيزوت ىف همرك اودقف نم ضعب أدبو ..سيوع
 عايضب هنومهتي وأ ..تاموكحلا ىلع هترطيس دقف هنأب هنومهتي
 وأ لخبلا نم ةبون هتبكر دق هنأب هنومهتي وأ ..هتاعورشم
 ىلوبدم متهي ملو ..هحايرأ لكب هسفنل ظافتحالا ىف عشجلا
 مهيلع لضف هل ناك نم ضعب داعتباب وأ لاقي ام لكب هسقن
 دح ىلإ لصت ةسفانم هل نيسفانم نوربتعي نم ىلإ همامضناو
 ىدمم ملعي هسفن وه هنأل ىلوبدم متهي مل ..ءادعلا نالعإ
 ..تاورث نم هب ظفتحي ام ةماخض ىدميو هتوق لكب هظافتحا
 لاوط هلهاجت دق ناك ديدج عورشملا ططخيو ركفي أدب هنكلو
 مل نآلا ىلإ هنإ ..جوزتي نأ هيلع ضرفي عورشم ىهو ..هرمع
 مل ..هرمع نم نيعبرألاو ةسماخلا ىلإ لصو هنأ مغر جوزتي
 هتايح ىف نكي مل هنأ لب ..جوزتي نأ ادبأ هلاب ىلع رطخي نكي
 اوقصبي نأ لاجرلا دوعت امم ةرباع ةأرما ىتح الو ..ةأرما ىأ
 نع جيرفتلا نم روكذك مهتعيبط مهيف ريثي ام نهلخأد ىف
 ةيرشبلا رصانع لك تناك دقل ..ىوسن ءاعو ىف مهتاقصب
 لجرك هلبقتسم ءانب هب دعي ىذلا هلقع اياوز لخاد ةعمجتم
 تراث ىتح الو .ةأرما ىلإ هتجاحي اديأ رعشي مل كلذل ..لامعأ
 ديري نآلا وهو ..هتروكذ نع جيرفتلا ىف ةبغر ىأ هدسج ىف
 ..هتلوجر عاتمإ ىف هب سحي أدب صقن نع اهب جرفيل ال ةأرما
 لك بهذت نمل ..همسا نولمحي ادالوأ هل دلتل ةجوز اهديري هنكلو
 نيأو ..هنع اهنوثري دالوأ هل نكي مل نإ لاومألا نم نييالملا
 مل نإ مسالا اذه لمحت ىهو هتاعورشم رمتستو همسا بهذي
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 ..هدعب همساب نورمتسي دالوأ هل نكي

 ىف اضيأ حجن هتاوطخ لك ىف حاجنلا هل ققح ىذلا هتاكذبو
 ..ءارثلا اذه لكو حاجنلا اذه ىه هكراشت ىتلا ةجوزلا رايتخا

 ..ءىش ىأ ىف هكراشت اهنأ ربتعي مل لوألا مويلا ذنم ناك نإو

 ءهمسأ نولمحي دالوأ باجنإل ديدج عورشم درجم اهنإ

 ..هدعب نم هدجمل ةايحلاب نورمتسيو

 ادلو سيلو اتنب هتجوز هتبجنأ ام لوأ ناك امدنع سحأ دقو

 ةماقإب أدبي نأ لبق ةيبناجلا ةدمعألا ةماقإب أدب عورشملا نأك

 ىذلا « جارجلا » ةماقإب أدب كلاملا نأكو ..ةيسيئرلا ةدمعألا

 شيعي ىتلا نكسلا رود ةماقإب أدبي نأ لبق هترايس هيف عضي

 الو اهيف ميقي ال هنكلو بألا اهكلمي « تاجارج » تانبلاو ..اهيف

 نهجاوزأ ءامسأ لمح نهريصمف ديألا ىلإ همسا لمحت

 تأدبو هللا دمحي وهف كلذ مغرو ..ءايرغلا ءالؤه ىلإ باستنالاو

 لسري هنأك ةالصلا ءادأ ىف ىدامتلاب هيلإ لسوتلا ةبون هباتنت

 عورشم قيقحتو هل هتباجتسا ىلع « ةلومعلا » امدقم هيلإ

 مغر العف هتاوعدل بيجتسي هللا نأكو ..دالوألا نم ءانبأ باجنإ

 تنبلا دعب هتجوز هل تبجنأ دقف ءتاقرسلاب ثولملا هيضام لك

 عورشم ىف ةصقانم بسك هنأك ..ةريبك ةحرف هب حرف ادلو

 مسا ىلع :ءادنعتم ةامساو::.ةيلإ ىعسيو هافمتي شاع ريسك

 سيوع ىلويدم دمحم باجنإ عورشم ايندلا ىف ماقأ ..ِكَي ىبنلا

 هبلطت ام ريفوتب هللا دابع ةمدخ ةلاسر ءادأ ىف هدعب نم رمتسيل

 هللا دبع ..رخآ انيبا هتجوز هل تبجنأ مث ..تاعورشم نم ةايحلا

 اخ
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 ىلوبدم
 ىذلا ءارثلاو خاجتلا اذه لك هاطعا ىذلا وه هللاف ..هلل دبع هسفن
 ءازكلاو عاجتلا اذه لك تسنت» نا دح ىلإ ارورغم ديول :هققخ

 ىتح ..هيلع هللا لضف ىلإ هبسني هنكلو هتراطشو هئاكذ ىلإ
 هلا لصف نم الإ اخوك هل :ةكزاطشو مءاكذ

 دمحم هيدلو لبقتسمل ططخي وهو هرمع مايأ لك شيعي أدبو
 ةعيبطو امهنم لك هءاكذ ىدم فشتكي نأ لواحيو ..هللا دبعو

 رارمتسا قيقحتو لمح ةيلوئسم امهنيب مسقي ىتح هتيصخش

 ىري هكلمي ام ضارعتسا لالخ ناكو ..امهل هكرتيس ام حاجن
 ..تاسالسسالاؤ احيدكذو قانك لا تانهفركسلل روت

 ىلع ىشخي هنأك هردص ضبقنيو ..تافييزتلاو ..ىواشرلاو
 رطضي دقو ..ماثآلا هذه نم زازر امهبيصمي نأ نم هيدلو
 :ةحلسلا قدحتيم نكح مفارصلا ةذه' لكم بكري زا ىلإ انسهردتا
 كلل ةكقرسسلا نلإ طقس ناك وون .نرهكخسمب ل نكلو
 هعم نيلماعتملا عادخ ىف لياحتلا ىلإ هعفدي هرقف ناك ..اريقف
 اهيل :ءانتعا اذكو هلا ضعوا دمحم هيدلو نكلو:.. نتكم ندع
 ان ناكلمي امنهف ةاذكاي ىتح ةقالسلا و( عادخلا ىلإ ةجلاح ىف
 ةفرشم ةروص نانوكيس امهنأ ..ءىش ىأ ذخأل انمث ىفكي

 ةوق نوكت نأ نكمي ةوقلا نأ دكؤت ةروص ..رصم ءانبأ ةراهطل

 ..ارهاط ادجم نوكي نأ نكمي دجملا نأو ..ةفيظن

 لك رمتسم كارع ىف امهنأ ..همدصف هيدلو ةبقارم ىف أدبو

 ربكألا خألا نأ هيلإ ليق ىتح ..رخآلا نم ذخأي نأ لواحي امهنم
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 ...همأ نبل نم عضري وهو رغصألا هيخأ بيصن ةقرس لواحي
 عاضرإل اهعم هذخأت امدنع همأ نيل ةقرس دمعتي وه ناك امك

 اقلقم اجيجض ميقيو ىكبيو خرصي ناكو ..ىنغلا لجرلا نبا
 4: لوقت فتاك اذكل شما قش ىلإ لوضرولا ةنيلع لاهيا انلك

 ىأ قيطي ال هلثم هيدلو نم الك نإ ..هرمع ىف بش نأ دعب همأ
 ..هنم رثكأ ائيش دحأ ذخأي نأ امهنم

 احبصأو نادلولا بش نأ دعب ةبيرغ ثداوح همدصت تأدب مث

 ةقينأ ةبهذم ةعاسب ظفتحي ناك هنأ اهنيب نم ..ابصلا نس ىف

 هبتكم ىلع اهعضيو جرخي امدنع هترتس بيج ىف اهقلعي ةنيمث
 عم اقيقحت ىرجأو ..ةعاسلا هذه تفتخا ةأجفو ..ماني نأ لبق

 ..ءىش ىلإ لصي نأ عطتسي مل هنكلو ؛تيبلا ىف نيلماعلا لك
 نود لمعلا نم هدرط نأب ىفتكاو مهدحأ ةنامأ ىف كش هنأ لب

 ضرعي نأ مارتحالا نم سيل نأ ىري ناك دقف «سيلوبلا غلبي نأ
 ىلإ «نسيلوبلا لكدت نجا نلإو ةنادكألا هذه لكم: ىلإ ةتيح«ةحمس

 اسلاج دمحم ربكألا نبالا دجوف هيدلو ةفرغ ىلإ اموي لخد نأ

 : هتوص ىلعأب خرصو ..ةنيمثلا ةقينألا ةعاسلا هيدي نيبو
 ةقاسلا تق زين ىنلا نإ

 : للدملا نبالا ةماستبا لعتفي وهو لاقو دمحم هنبا زتهي ملو
 ةعاسلا هذه تناك دقو ..ىبأ ةعاس اهنإ ..اهقرسأ مل ىنإ -

 :كيبلا ىف لاوك الو :ثيبلا ىف

 هنإ ..هماهتا اهب دصي ىتلا دمحم هنبا ةباجإب ىلوبدم بجعأو

 شاقنلا مغرو ..ماهتا ىأ نع هسفنب ىئانلا ةيرقبعب زاتمي هلثم
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 ىأ هيلع ضرفي مل هنأ الإ هنبا نيبو هنيب رمتسا ىذلا داحلا

 ذخأ مث حئاصنلا نم ةعومجم هيلع بص نأب ىفتكا امنإو باقع
 وهو الئاق هيلإ اهداعأو هادان مايأ دعبو ..هنم ةنيمثلا ةعاسلا
 : هتماستباب هيلإ همضي

 ..تيبلا ىف اهنإ ..تلق امكو ..اهديرت تمد ام اهذخ -
 اذإ الإ اهتميقب سحي ال هنأك ةعاسلا ذخأي نأ نبالا ضفرو

 ..اهقرس
 تاهينجلا نم ددعب ظفتحي ىلوبدم ناك دقف ..رخآ ثداحو
 جاتحي دق لجاع فورصمك هبتكم جرد ىف فلألا ىلإ لصت دق
 ىذلا غلبملا نم هينج ةئامثالث ءافتخا فشتكا موي ىفو ..هيلإ
 هجتاو اليوط تيبلاب نيلماعلا ىف هكش رمتسي ملو ..هب ظفتحي
 لدبلا بويج ىفو جاردألا ىف شتفي ذخأو ,هيدلو ةفرغ ىلإ
 هنبا نولطتب بويج نم بيج ىف الماك غلبملا دجو نأ ىلإ ةقلعملا
 : هيف خرصو ..هللا دبع

 دقو ..هنابلطت ام لك امكل ىبلأ نأ كاخأو تنأ كتدوع دقل -
 نبالا ليامت ىف هللا دبع لاقو ..كيطعأف بلطت نأ عيطتست تنك
 : للدملا

 ::تلطا نان كيغزا نا ديزا نكاعل -
 : بألا خرصو
 ..ةقرسلاب ىنتجعزأف -
 : هابأ مولي هنأك هللا دبع لاق
 ..هذخأ ىلع ىنتدوع اقح تذخأ دقل ..قرسأ مل انأ -
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 ثرو رخآلا ىه هنإ ...سفن نع هنبا عافدب ىلوبدم بجعأو
 فارتنعألا .ديريال هنكلو. .:ءاهتا ىأ هسفنب ىقانلا ةيرقيغ ةتف
 هنبا هجو ىف اهب فذقو هدي ىف تاهينجلا عفرف باجعإلا اذهب
 : حيصي ىهو هللا ديع

 ..هيطعي نم الوأ هب فرتعي نأ بجي قحلا نإ -
 ..هيبأ ىلإ اهداعأو تاهينجلا هللا دبع عمج هوخأ لعف امكو

 الإ اهديري ال وهو ةقرسلا معط تاهينجلا هذه تدقف دقل

 ورم

 ةرايس ىرتشي الأ هسفن نيبو هنيب ررق دق ىلوبدم ناكو

 ..ةعماجلا ىف ةساردلل امهنم لك لخدي نأ دعب الإ هيدلو نم لكل
 ننلع ناعألا اينما ةيرفاكلا ةسردملا ىف قالاؤعال 'اههوبامأ
 ةرايس كلتما دقو دمحم هنياب ءىجوف هنكلو ..ةلئاعلا تارايس

 نإو ..ةيوناثلا ةسردملا ىف ابلاط لازي ال وهو هل اهرتشي مل

 ..سيوع ىلوبدم نبا ةميق نم تسيل ةميدق ةرايسلا تناك
 : هنيا لأسو

 ..ةرايسلا هذه ىلع تلصح نيأ نم -

 ؛ :ةتينفني نفاق هناك ةداعتسلا ىيتتم: ىف خنالا لآق
 ناك دقو ..فيرش همسا ةسردملا ىف ىل ليمز نم اهتيرتشا -

 ..هينج ةئامب انيدم جرخو رامقلا بعلي ناك هنأل ةبعص ةلاح ىف

 نيذلا نم ةقلع برضي نأ نم فاخو ءائيش كلمي نكي ملو
 د نار انكر هنو درت ا نا ىلع همم ةعاملا تدلع ان ريس
 ش ::ظيستتلاب هل اعنا ةقردي كا فيتسخ
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 : ةرسح ىف بألا لاق

 هت ةثالا ةيطعق لأ نمي ماكو نةفعف تالعجتنيا ولع
 ..كل اهدري نأ ىلإ ةقادصلا مساب

 : اوهزم نبالا لاق -

 اهنإ ..ةايحلا ىه امو ..هلالغتسا ىف ىريغ تقبس دقل -

 اهنإ ..نيرداقلا ريغ نم فيعض لكل رداق لك لالغتسا

 ريغ نم لوجلا ىلع لصحي رداقلا ..مدقلا ةرك تايرابمك
 :.ةرانسلا هذه لوحلا كسك نق نداقلا

 : هنبا ىلع ةرسح ىف بألا لاق -
 ؟ هينج ةكاملا ىلع تلصح نيأ نمو -

 : ةطاسب ىف نبالا لاق
 ..ةسردملا بتك ىرتشال هينج ةثام ىنتيطعأ دقل ..كنم -

 ..بتكلل ىرخأ ةئام نآلا ديرأو ةرايسلا اهب تيرتشاف
 ..ديريام هاطعأ مالستسا ىفو
 امهنأب ادبأ اعنتقي مل ..ةساردلا ةاوه نم نادلولا نكي ملو

 ىلع الصح كلذ مغرو ..هيلإ ةجاح ىف امه ائيش ناسردي
 اهيف رركت ةليوط تاونس دعبو ةقشمب ةيوناثلا ةداهشلا
 ةيلكب اقحتلي نأ امهيبأ ةينمأ لك تناكو ..ناكتمالا ىف امهبوسر
 ..هتاكرش ةرادإ ىلع امهنيعي ىذلا ملعلاب ادوزتي ىتح ةسدنهلا

 طرش نم امهوفعي ىتح نيلوئسملا ىدل ىعسلا ىلإ رطضا دقو
 ىذلا عومجملا ريفوت ىلإ لصي مل امهالكف ..تاجردلا عومجم
 هنأب سحي ىلوبدم نكي ملو ..ةسدنهلا ةيلكب قاحتلالل امهلهؤي
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 ءادقكالا يقود وفل لفتسم هنا هل هيةفدلول' يمتسلا» اذن بكتوي

 هضرفت ىذلا طرشلا اذهب نمّوم ريغ هنكلو ..قحلا ىلع
 قمت هل“ نق: تلاطلا نإ: ةعفاحلا كادظكلا» ىانكلال] كارؤععتا
 ىتلا ةداملا ىف ايرقبع ربتعي هنكلو ءبولطملا عومجملا ىلع
 كيب قدقاب ىلا فيتو موس .ايكيمارد ىف يلع نك يحتم
 هتيرقيع نأ كنك هل كلو" ةيوئاكلا ةساردلا اذب نت الو ةنمدخولا
 هده لك قيقيحتو ةراذإ ىف اهلل مسواو ندقا هحأ دقيقا نق
 ةنيقوعللا ةيلكر ةيدلو قاتلا العف عاطخسا قو فاعيووسكلا

 ناديري امهنإ ..ةيلكلا هذه ىف ةساردلاب اقلعت ايدبي مل امهنكلو
 نأ ناديري امهنأك ..هعم لمعلا اسراميل امهوبأ امهعضي نأ

 نإ ..اهسفن ةايحلا نف طابنتسا ىلع امهتردق نم ملعلا قلطني
 باها اوه لظتسا:امنإ سراديب الكي ول نودكشارلا افلا
 نفد ويدعو انهونا [كوقو :ةايحبلا ةسراسم نع لكلا
 نالصي هلثم امهنأب عنتقي أدبو ..هتاكرش لخاد العف امهليغشت

 ةساردلا قيرط نع ال ةسرامملا قيرط نع ملعلا ةيرقبع ىلإ
 ةمماملا تاني رعت لا ةيصطسلا كاسنازدلا انه وستحو
 انهناسحل تاهو اة جيدا فنحك| رق عفو نةيوكسلا
 ريصق قيرط دم زواجتي ال اعورشم ناك نإو ..ةكرشلا جراخ

 ام ةميق نع امهلأسو ..راتمأ ةدع هضرعو هلوط زواجتي ال
 اهيرتخ انهتز اننا هيي لامف موريشلا |ةه ىف انآ نم هاهفح
 ؛ازهاش لاقف :هيدج ةقابشؤلخ عيرقا كانها ود

 هحابرأ تلصول ةكرشلا قيرط نع مت دق عورشملا ناك ول -
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 ..فالآ ةثالث ىلإ
 قا ذي نسرفت ةقك حرق نمسح هنثأ لاك

 بستكت ىتح نويزلا نتمطن نأ اندرأو ةيادبلا ىف اننإ -
 وأ اقرسي الأ ادمعت امهنأ ىلويدم مهفو ..نئابزلا نم اديزم

 امدنع قرسي نأ لواحي مل هسفن وه هنإ ..عورشملا ىف ابعالتي

 قيقحت ىف هعماطم نم دحلا دمعتي ناك لب ..ةيادبلا ىف ناك

 لامعألا لاجر نم نئابزلا بذج نم نكمتي ىتح ةصاخ حابرأ

 ءىدابملاب نيظفتحم الظي نأ هيدلول ىنمتو ..هوقبس نيذلا

 ..ةمقلا ةياهن ىلإ الصي ىتح ةيادبلا اهضرفت ىتلا ةفيرشلا

 ةقث العف ابستكي نأ هللا دبعو دمحم هادلو عاطتسسا دقو

 اننهوسطخا تاع ورشا قيفكت نع نيلوكسلا 'كفاكو

 ..امهيسفنب القتسي نأ نع الدع امهنكلو ..ةيموكحلا تاعورشملا

 ال مسا نإ امينا كاكرش مننا اع ةمفاق اهيلاتتعإ تعا

 ةيرح لك امهل كرت دقو ..سيوع ىلوبدم مسا ...ايوق لازي

 ماقرأ انايحأ عجاري ناك هنكلو ,تاكرشلا ةرادإ ىف فرصتلا

 ىلإ هسفنب بهذي دقو ..عورشم لكل اهنوعضي ىتلا ةينازيملا

 فشتكاو ..تابلطتملا لك لامكتسا نم هسفنب دكأتيل لمعلا عقوم

 كولا لكو:ءافرألا نك 4 سوسسلاا ابك نم اهنصأ ةيدلوأ
 ..تاقرسلا ققحي ىذلا شغلا تالاجم حتفت اهلكو ةشوشغم

 ىلإ امهيدهيل تاشقانم ىف هيدلو عم لخدي نأ لواح دقو

 ىه اهناقرسي ىتلا ةموكحلا لاومأ نإ ..لمعلاب مايقلا ىف ةنامألا

 اهعمجت ىتلا بئارضلا ىعفاد ناقرسي امهنإ ...بعشلا لاومأ
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 ىهتنت نكك مل تاشقاتمللا هذه نكلو:::ءازققلا ناقوشسي. ::ةهوكحتلا

 ةردقلا دقف زوجع لجر فيرخت اهنأك اهنالبقتي اناك ..ءىش ىلإ

 ..ةيموكحلا تاعورشملا قيقحت عقاو ةهجاوم ىلع
 هنأ مغر نيصل بجنأ هنأب فارتعالا ىلإ ىلويدم ملستساو

 انتا قويا ىضللا قب ةقوشلا نع اهميدكي ارك اهيظاخأ

 ىلع ةروصقم تسيل ةيصوصللا ..ةقرسلا ىلإ ةجاحلا عفادب

 هتعيبط نم نأل قرسي دق هنكلو ..شيعلا فيغرل عئاجلا ةقرس

 ثرو امير ..هقرسي ام ىلإ ةجاح ىف نكي مل ىل ىتح ةقرسلا

 و دل نعل وح انمشت انهيأ نانك قف نيف دنع ةقيدبظلا ةاولو

 عمتجملا ةعيبط نم قلطنت نكلو ثرإلاب نوكتت ال ةقرسلا ةعيبط
 نيب ةقرسلاب لماعتلا ىلع موقت تاعمتجم كانه ..هسفن

 ىعيبطلا قرافلا عم ..صل عمتجملا اذه دارفأ نم لك ..اهدارفأ

 كانهو ءشورقلا ةقرس ىلع دوعتي نم كانه ..صوصللا نيب
 هذه نم دحاو وه ىرصملا عمتجملاو ..تاهينجلا الإ قرسي ال نم

 فارتعالا ىلع هريكفتو هنيوكت موقي عمتجم ..تاعمتجملا

 الو ءصوصلك اوأدب عمتجملا اذه ةداق نم ريثكو ..ةقرسلاب

 نالعإل ىفكي ناك هوقرس نأ قبس ام نأ مغر اصوصل نولازي
 ..مهتبوت

 ىف وه اهأدب امك ..هيدلول ةقرسلا ةيرح ىلوبدم كرتو

 هلاب ىلع رطخت تأدبو ..ءارثلا ةمق ىلإ اهب لصوو هبابش

 هرفغتسيو هللا ءاضر ىلإ اهب لصي نأ نكمي ةديدج تاطيطخت

 سوؤؤر ىلإ ةجاح ىف سيل هادلوو ..ماثآ نم هبكتراامع اهب
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 امهنإ ..امهترادإ تحت اهكرتو اهعمج ىتلا ةمخضلا لاومألا
 صيصخت ررق كلذلو ..امهنم عيضي غلبم ىأ ضيوعت ناعيطتسي
 ةادلو نهرتماو ماع ةماقإل ةتاكرش لامشار قم نيك ةليم
 تردصتلا نق قكلا ساني .لازؤاالا وولف مديح اةتكلو هديك
 اهب ميقي أدبو ..ادج ةيلاغ ضرأ ةعطق ىرتشاو ..لاملا سأرب
 ظيفحتل ةسردم هبي قحلأو ءادج امخضو ادج اعئار اعماج

 رعسب ىلاهألل ةيودألا عيبت ةيلديص هيلإ فاضأو ميركلا نآرقلا
 قيقحت ىلوت ىذلا هسفنب ىه ناكو ..فيلاكتلا نم لقأ ضفخم
 لك ىلإ هتاطلس دميو هسقن ىلع لماحتي ناكو ..عورشملا اذه
 ف فريف اذدجااو امكوق ف رقي نأ ديرو ال هنأ: ليصاشعلا
 لواحي عورشم هنإ ..ةشوشغم ةدحاو ةرذ ديري الو ..مارحلا
 :.مارحلا هنم لبقي ال ةثلاو ..هللا ىلإ هي. لصي نأ

 هتابنج ىف ىضقي داكي ىلوبدمو ..عئارلا عماجلا ءانب لمتكاو
 فرع عورشملا نأ مغرو ..هبر ارفغتسم ىلصي هموي لاوط
 نأ الإ ..سيوع ىلويدم لضفب ةداشإلا تاملك تددرتو رهتشاو

 ةهاومكم ةةدهمتم يذلا احلا هك نتا اوليصتم مل نيلصللا
 لام ضارب ةادلو اهضتشفا ىلا ةلاقنلا تافينممو تاكتؤونلا
 ءارخلاو وعلا يلع نماش: هناك تباجللا" ىلع ريق نساتلا قإ. ةكرشلا
 هسفن تقولا ىف مهنكلو .هتعورب نورهبنيو ..ىلويدم هكلمي ىذلا
 .:ءازخلا اذه: لتك لمي 'ىذلا يلويدم لع ةقحلاو كيما نوقطب
 ىتح نورتشيو نولخديف ءتاعمجملاو تاكيتوبلاب نورمي مهنكلو

 ..نمثلا عفترا امهم ءارشلا نوعيطتسي مهنأب اوهابتي
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 ةتطفذ هللا ىلإ يرمتلا»تآل واهم نف يلويدم ةريكو عاصف
 ثا" يلع صنم لك عقدت نأ لواشي هنإ حملا ةضيمرف :ءادأ ىلإ

 متهج ران ىف هب ءاقلإلا نم هيفعيو همحري ىتح نمث نم
 داع مث ..ةضيرفلا ىدؤي وهو هتاعربتب ضيفي ناكو ..ةرخآلا

 هب برقتي ديدج عورشم هسأر ىفو رصم ىلإ ىلويدم جاحلا
 ةرهاقلا ىف مخض ىفشتسم ةماقإ عورشم ..هللا ىلإ رثكأ

 ..تادعملا ثدحأو ىقرأي هدوزيو ..اناجم ىضرملا ليقتسي

 عورشم هنإ ..ءافشلا مهل متي نأ ىلإ اناجم ىضرملا هيف جلاعيو

 ىف ام لك فزنتسا امبرو ..تاهينجلا نم نييالملا بلطتي
 نم ..مهي اذام نكلو ..ةيبنجأ تالمع نم ىلويدم جاحلا تاكرش

 ءادلؤو ضأ ةيدخ ىف نيالا ىذه كركي نأ ةيله قدحألا
 ..هيف ناعمطي ام عمج ىلع نارداق

 ىفشتسملا عورشم ةماقإ ىلوتي نأ ررق دق ىلوبدم جاحلا ناكو
 ارهاظت هللا دبعو دمحم نكلو ..دجسملا ماقأ نأ قيس امك ..هسفنب

 دمتعي نأ امهيبأ نم ابلطو عورشملا اذهب امهعانتقاو امهتحرفب

 ىتلا ىه ةكرشلا نأو ..ذيفنتلا نع نيلوئسم امهكرتيو امهيلع
 نمو ةكرشلا ةرادإ نانلوتتي ناذللا نألا امه: دمفعلا يلوحت

 ىلوبدم جاحلا قفاوو ..ةيريخلا تاعورشملا ىتح ةرادإ امهقح

 طرتشا هنكلو ..امهب ةقثلا ديكأت لواحي هنأكو ءهيدلو ىف ابح
 عجاري أدب امدنعو ..تاينازيملا مئاوقو عورشملا قاروأ عجاري نأ

 امهو ..ناقرسي امهنإ ..ةرسح ىف هسفن نيبو هنيب مستبأ

 وه عورشملا لام سأر نأ اردقي ملف ..امهيسفن ىتح ناقرسي
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 .انضنا هن ناف سيف: هده اهماكوي نحلا ةكرشلا لام نتنأو
 ىفشتسملا عورشم ةماقإ متي نأ لبق ىلوبدم جاحلا تامو

 وكلا نيعشلا
 ةرامع ىلإ ىفشتسملل هؤانب مت دق ناك ام بلقنا ةعرسبو

 تاعورشمك ماقت نأ نكمي ال تارامعلاو ..ةعئار ةلئاه ةينكس
 ..ةيريخ

 نع هلودع ببس نع سيوع ىلوبدم دمحم لئس امدنعو
 ..هتماقإ ىوني هوبأ ناك ىذلا ىفشتسملا عورشم مامتإ

 : ةرخاس ةجهل ىف باجأ
 مهتجاح نم رثكأ ةينكس تارامع ىلإ ةجاح ىف سانلا نإ -

 هركف لكو ازوجع حبصأ دق ناك ىبأ نكلو ..ىفشتسم ىلإ
 ..سانلا هشيعي ىذلا عقاولاب اهل ةقالع ال ماهوأ ىف روصحم
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 امل الإ بيجتسي ال وهو بجر حودمم أدب دسقل

 ءانب ىف روصحسم هلقعو ..هلقع هيلع هيلمي

 وهو ..هب ملحي ىذلا لبقتسملا قيقحتو هتيصخش 5

 صتخيو ..ةأرما ىأل اباذج اميسو ربتعي لجر

 عنقي ثيحب هيف ملكتي ىذلا عوضوملا رايتخا ىلع ةلئاه ةردقب
 ىأب ةأرما ىأ عنقي نأ عيطتسي ناك امير ..هيلإ عمتسي نم لك

 اهب سحي وأ هتماسو شيعي نكي مل هنكلو ..اهنم هديري ءىش

 ىأ عنقيل ادوهجم لذبي نأ لواحي ملو ..اهلغتسي نأ لواحيو
 ناك ..ةأرما ىلإ ىعسي نأ هتعيبط نم نكي مل ..ءىش ىأب ةأرما

 ءانب ىهو دحاو ءىش ىلإ ههعسم ددحيو هل مسري هلقع

 ةيرث ةيوق ةحجان ةيصخش ديري وهو ..اهديري ىتلا هيصخشلا

 ..هيف شيعت لاجم ىأ ىف ذوفن اهلو ةميق اهل
 ىف كفي ادبناسمدتع ينحل هذه نسبا ما ف نانكو
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 لمكتسيل جاوزلا ىلإ هتجاحب سحأ هنأل جوزتي وهو ..جاوزلا

 ةليسولاب ةجوز نع ثحبلا أدب دقو ..ةيصخشلا هذه ءانب
 نيلإ هعفدت حا ةبصق هل كمل حودحو لقعلا مكحت ىلا ةيناغلا
 اد اهنإ ةاهضاإور نكسيادا هيه ىلإ ارا ةويهدت علو .:هاؤؤلا
 نم اهديري ال وهو ...ءاقدصألاو براقألا هل اهحشري نم ربتخي

 ءارث اهب طيحي نأ اهديري الو هتلئاع نم ىوقأ الو ربكأ ةلئاع
 ةفاقتلا لوي نكي ب فاوعسم نشك ىف اهديري هكإ فارق قوق
 نق لقمع ينقي اذكم ةايحلاو نارمكتسالا نق انيتيرو هك
 ::ةنيمأ نم خاوؤلاب ازيخأ مكتقا

 ام اهيف سيلو ..ميلس اهيف ام لكو ةيجوز ةايح شاع دقو
 نامكسا نع ذيع هوك دكار .همانآ هنه نصتشي نا نك
 ةوقلا ىهتنم ىف هتيصخش تحبصأ دقو ..هتيصخش ءانب

 ةيلوئسم ىأ ىف مكحتملاو سيئرلا ةيصخش ..ءارشلا ىهتنمو

 . ةتماض نوكت داكت: ةقداف .غايآ اهلك تحوز عم هتابآو .ءاهالوتي
 ىف'ناطقإلا ةدئام ىلع اهعد نلت نيتي. ال رهماتزم هلا هوي لك
 دعم ةفلاتكلا ةعاسلا ىف ءادقلا ىلعو ..اهابص ةعباسنلا ةعانسلا
 شارفلا ىتحو ..ةرشاعلا ةعاسلا ىف ءاشعلا ىلعو ..رهظلا

 نينثالا موي ءاسم لك ..مظنم نيتور ىف امهعمجي حبصأ
 عم هتعتم عبشي امهنم لكو ةعاس ايضقيو اهنضتحي سيمخلاو
 ..بذهم عيش ..هسفنل مارتحا ىف ناعبشي ..رخآلا

 هاصوأ دق هلقع ناكو ..نيفينو ىولس ..نيتنب تبجنأ دقو

 عطتسي مل تاونس سمخ دعب هنكلو ..نينثا نم رثكأ بجني الأب
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 هتجوز عانقإ لواحي ملو ..ادلو بجني نأ ىف هلمأ مواقي نأ

 ىف رمتست نأ ديرت تناكو ةيادبلا ذنم ةعنتقم ىهف ةنيمأ

 اتنب تبجنأ اهنكلو ..تلمحو ..دلوب هللا اهقزري ىتح باجنإلا
 سيل هنإ ..لمألا ةبيخ ةرارم ىف اهلبقتسا دقو ..ةميرك ..ةثلاث

 اهو هرافخي اهلا شيعينألا نوعت دق + ةقلاك تنم ىلإ ةجاح ف

 اقلعتم هسفن دجوو الإ روهش رمت مل نكلو ..هيلإ ةجاح ىف وه

 اهبش برقألا اهنإ ..نيفينو ىولسي هقلعت نم رثكأ امير ةميركب

 أدب اميرو ..هفنأ اهفنأو ..هاتفش اهاتفشو ..هانيع اهانيع ..هيلإ

 اضيأ هنع تذخأ دقف ..عضرت لازت ال ىهو قربي اهؤاكذ

 هتايح لك ىلع ىغطي ىرغصلا هتنباب هقلعت ذخأ دقو ..هءاكذ

 ..اهب هقلعت نم ناراغت اهاتخأ تحبصأ ىتح ةيلئاعلا

 أدب امدنع هجاوز ىلع اماع رشع ةسمخ ترم دق تناكو

 لك ضرفو مسر ىتلا ةايحلا هذه ىف ام لك نم قهزلاب سحي

 ةعاس اهنإ ..ةعاسلا تاقدك ريست هتايح نإ ..اهيف ةعاس

 ىتح ..لمم نيتور ىف ىلاوتت تحبصأ اهتاقدو .ةقدب ةطوبضم

 ةعابسلا تاكدك هينا ةميرك ىرقنملا هجكباي هقلعت

 اهترواحمب قدتو ..ةنيعم ةعاس ىف اهتالبقب قدت..ةطوبضملا
 عيصأ ::ةلمع ىف ةهامت حو .٠ ةنيفعم ةعاش ىف اايك يعلو

 عيطتسي نم ..ةعاسلا تاقدك ددحم بولسأ ىلع ارمتسم اعقاو

 نأ لواحي هسفن دجوو ..ةعاسلا تاقدك هلك هرمع شيعي نأ

 ..ةعاسلا تاقد نم اهلالخ حيرتسي تاظحل هتايح ىف لخدي

 ىهاقملا ىف سولجلا ىلع هسفن دوعي نأ لواحي أدبو
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 ةقيقد ولو ىضقي نأ لواحي نكي مل هرمع لاوط هنإ ..ىداونلاو

 مه رطاوك لقيشش ةهفاق ئقسو سك ةلزاتكلا ةيداحألا جوفرمي
 مهنإ ..اهيلع نيددرتملا رقتحيو ىداونلا لك رقتحي ناك هنإ لب
 ىلع ددرتي ادبو هسفن مواق هنكلو ..ةغراف تاقولخم مهلك

 ىدان ىلإ لقتنا مث ..ىلع دمحم ىدانو ..تارايسلا ىدان ىهاقم

 ريثت ةغراف هتسلج نإ ..رمتسي نأ عطتسي مل هنكلو ..ةريزجلا

 نئايز نيب دج عل هنا لي .:قهالابو خارفلاب رثكأ ساسكنإلا هيف
 يلع مهضقنا (ىلاحلا نا :اوليخا ةيحاوع الإ ضداوتلاو ىهاكلا هه
 ثرإلا ىلع نوشيعي اوحيصأو مهءابآ اوثرو ءانبأ وأ ..شاعملا

 ئداوقلا و نهاقلا ةذه لك نإ خدي دصح ءاخيد فأل اولمعت نأ يود
 ىف قئاقد ولو شيعي نأ عيطتسي ال وهو ..غارفلا روب ىه
 ..غارف

 نأ نكمي الاكنإ :ةيعل ىأ فلي ناد واطي مل هنإ . ةيضحايولا
 ةلهسلا باعلألا ىتحو ..بعللا ىف هرمع نم ةقيقد عيضي

 وهو زيجاوعلا الإ اهيلإ جاتحي ال ناك امير نيمدقلا ىلعريسلاك
 ..هتوقو هتلوجر ةوهز ىف لازي ال هنإ ..ازوجع سيل

 لهسلا نمو ..باعلألا هذه لثم نوبعلي مهفرعي نمم اريثك نإ

 بعللا ديجي نأ ىلإ لصيو لب ..ةبعل لك رارسأ فشتكي نأ هيلع
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 امايأ ةنيسقتوكلا'لمتعاا نقو ..مترطشلا هئيضرفي يذلا ليوطلا
 ةنيشتوكلا نكلو ..رامقلا بعلب فزاجي أدب نأ دح ىلإ لصوو
 دق فو . .طحتلا نلع اس انيما قص نوف: ءاك3' نم تبلطخ امهم
 انهيا لمشحي مل كلذل حلا ىف نكفيالو هكاكذي انمؤس شاع

 صرحلا لك اصيرح هقهز نم صلختلا لواحي ىهو ناكو
 ىنيتورلا ماظنلا لمشت ىتلا قئاقدلا نم ةقيقد ىأ سمي الأ ىلع

 هاه هكر ةظافلا ةكايتحو ةلقع نف ةتايمل :ةحمو ىئذلا
 جرخيو .احابص ةعباسلا ىف هتانبو هتجوز عم هراطفإ لوانتي
 ةعاسلا قا ءادعلا» ل واتق ىلإ وعم هلع جلا عرفتي هضم ىلإ
 نيلإ دوعيل هانم ةينايشلا» ىف هتكم نلإ وعي اكو :ةةلاكلا
 وا ةوشافلا ىف اهعبم ءابشنلا لوادتل امز :ةجيساتلا يف ةكحوو
 اه نك هيراشلا ىف ةرهس ماضق ىلا وا ةوهد ىلإ اهتحتصيل
 ءاوس هبتكم ىف نوكي نأ دعب حبصأ هنأ وه رييغت نم هل ثدح
 تاعاس هنو عرضي و اليوط ةيف' فج الا ءادسلا قا عابضلا ىف
 فهلا نا :نلفكلا نيف ةيواعحت ىدختا لاففخيتسا لو اكم
 ماظنلا اهددحي ىتلا ةعاسلا سفن ىف ةلواحملا نع فقوتيو
 هقهز نم فيفختلا تالواحم لك تلشف دقو ..تيبلا ىلإ ةدوعلل
 ..قهزلا اذهل مالستسالا ىلع هسفن دوعي أدبو

 ءاشعلا لوانتل هتجوزو وه ءاسم تاذ اوعدم ناك نأ ىلإ

 ىف لازي الو ء.حجان لامعأ لجر ىهو ..قوزرم نمحرلا دبع دنع
 ا
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 ىهتنم ىف نكت مل ةباش ةريمس هتجوزو ..هتلوجر ةرضن
 اهطاشنب هلك عمتجملا بذجت نأ تعاطتسا اهنكلو :ءلامجلا
 نكي ملو ..هباذتجا اهمهي نم لك باذتجا ىف اهتفخو اهئاكذو
 ىف الإ افراعتي مل امهنإ ..هل اميمح اقيدص قوزرم نمحرلا دبع
 ىدحإ ىلإ اهيف هوعدي ةرم لوأ ىه هذهو ..لمعلا لاجم
 ناع اهلك موسسة داع نمو قيد: ىف اه سيفي حلا تارا
 راتخيو ..هعم اوعدم نوكيس نم اقيسم ضرتفي نأ اوعدم
 ىقلا تاه وتشولا عدو نب بةعم ةرهسلا ءانضعب مكيف وم انكم
 ةوعدلا ىلإ لصو دقو ..ةوعدلا لالخ اهيف ملكتيو اهريثيس
 ..اهيف اهيضقيس ىتلا تاعاسلا ليصافت امدقم فرعي داكي وهو

 هتجوز نكلو ..باحرتب قوزرم نمحرلا دبع هلبقتسا دقو
 لعلو ..هب احرف ريطت اهنأك ..ربكأ باحرتب هتلبقتسا ةريمس
 ناحيرتلا نم اف لحطلا نذكاوب نمسا هن همليق ةنا ىذلا تاكرتلا
 ةسلاج هلوخد دعب اهدجو دقو ..ةنيمأ هتجوز هب تلبقتسا ىذلا
 ضعب نيب ىرخأ ةيحان ىف هتجوز تسلج امنيب هيناجب
 ةييفن دمت لفعل فوتو ةيعاسمالا سلاقلا ىسفقت١ انك ةيوغدملا
 دق ناك ام ىسنو ..ىهتني ال ثيدح ..اهعم ليوط ثيدح ىف

 اهيكيدك | .ةاهدل هلك عرفتو هيلا هتدهحي نم: ناكتخالا دف ١
 باحسلا نم اعطق هب نامسري امهنأك تالاجملا لك ىف فوطي
 هنإ ..لمعلا لاجم ىف ةملك ىأ هيف نكي ملو ..ءامسلاب فوطت
 امهب رمتو ..اهلك ايندلا ىف امهدحو امهنأك نينثا عمجي ثيدح

 رميو ..لمألا امهيب رميو ..ةداج تاظحل امهب رمتو ..تاكحض |
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 0 برا ماس يصجوز ال ىقخبا 0

 لفحلا ةبحاصك اهتايلوئسم ىلإ ةرتف هبنتت تناكو ..سأيلا امهب

 نيب فوطتو هنثارب نم اهسفن لشتنت اهنأك هبناج نم موقتف

 اهسفن ىقلتو هيلإ دوعت نأ ثبلت ال اهنكلو نيوعدملا ةيقب
 ىتح مالكلا امهنيب فقوتي ملو ..قلطنملا ثيدحلا دوعيو ..هبناجب

 اضيأ تناك اهنإ ..ءاشعلا ماعط لوانتل ةدئاملا لوح اعمتجا امدنع

 هب دوزي ام الإ امهعبشي نأ نكمي ءىش ال نأكو هبناجب سلجت
 اهل لاق ةويجنلا ةيابن تايب اهيمعو مالك قم رخآلا اميتنن.نك

 ..انثيدح ىهتني نأ ديرأ ال -

 : ةطاش ىف:فلاق
 مايك هل نطق اذلخلا نوفنلكلا ىف: كوه ا يساع

 مل ىذلا مقرلا وهو ..صاخلا هنوفيلت مقرب قطن ةعرسبو

 ركذ رركو ..هتاقفص نم ةقفص ةمق ىف ىهو الإ هب دوجي نكي
 نيف هتك اذ تناك انور ؟ةضطقتم اين قو ننكاك نكح مقرلا
 ياتسنلا ىف ةكفاذت | اهانه أ قان هناؤو نفت قطف ةقم' هه ركاذ
 اهل اههنف ”ةكرع لك ريدك يلمع وسو هناك ,ةرشتس # داكن
 ..دعوم

 مستيبي هنإ ..هيتفش قرافت ال هتماستباو هتيب ىلإ داعو

 قرافت مل ءشارفلا ىلع هتجوز بناجب دقار وهو ىتح ..ةريمسل
 ل ةفابشتاولا

 نوفلملا نيترو ناظعنا يفادطخحا قد قوفيلقلا نتف هقداخو
 ىفكي دعي مل نوفيلتلا نأ ىلإ الصو ..ءاسم لكو حابص لك

 ىلإ اريثك ددرتو اليوط ركفو ..اهب ىقتلي نيأ ..ءاقل ىلع اقفتاو

 2 157 28 !؟ اذه لك كرتأ نمل *



 لغشي ال محدزم ىح ىف ةشورفم ةقش رجأتسأ نأب ىهتنا نأ

 ىف امهؤاقل ددعتو ..اهنم جرخي نمو لخدي نمب سانلا مامتها
 وأ ءاهانص ةرشع ةيباحلا ةعاسلا ىف ءاقل' امناؤ ناكر... ةفنقلا
 ىدلا ءالظنلاب نلخ ىأ ىف: يئشتكو الق احسن ةساناشسلا ىف
 ..هتلئاع عم همايأل هعضو

 نم قهزلا هي سحي ناك ىلا قفزلا ىلع بلغت هنآ مهلا
 هتكم :عذلا سلا :فشتعا نفو: ةحلحانا تناك ول ندم« هتايح لك

 هباسح بسحي نكي مل رس وهو ..قهزلا اذه نم صلختلا نم

 عيطتسي قبل ثدحمو ميسو لجر هنأ وه رسلا نإ ..لبق نم ادبأ

 لجر هنأ مث ..هيلع ىلوتسي نأ ديري نم لك هثيدحب دشي نأ
 ..ةارها لك ا: قانشإ لك هل لستم نآل ايرقم اهاحك مجان
 لك نم هررحت نأ ىلع ةرداق ةريمس دعت مل ..مايألا عم ..نكلو

 :ةرم نيعوسمبا لكلا ةشورفلا ةكشلا ىف ةاقك هل ايخإ .:ةقفو

 ..ةيجوزلا اهتابجاوب ةرذتعم هاقلت نأ نود رهش ىضمي انايحأو
 اه ةطيرم ال لق .ءاقللا اذهرالا قفز ةيشياام اهيفادجي ال وهو
 ..ارخاس مستياو ..اهبحي ةنإ .:نكلو ...ةشورفملا ةقشلا ءاقل الإ

 اذإ الإ هددجي الو اهنم رثكأ رمتسي ال تاظحل شيعي بح هنإ
 تايرخأ ءاسن نع ثحبي هسفن دجوو ..تاظحللا هذه شيعي داع

 هيف تقلطنا دق وهو ..ةريمس هيف هكرتت ىذلا غارفلا هل نألمي

 ةبهوم ..اهيلإ جاتحي وأ اهب سحي وه نكي مل ةديدج ةبهوم
 عاونأ لك باذتجا ..ةشورفملا ةقشلا ىلإ ديري نم باذتجا
 رثكا نكمطي ناك نإو :ئراذعلاو تافلطلاو تاحوزتملا' .:ءاسنلا
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 ثيدحب هنلغشي ال نهنإ ..تاجوزتملا عم تاظحللا لدابت ىلإ

 وأ نهيلع بذكلا ىلإ رطضي الف ..جاوزلاب ىهتني ىذلا لبقتسملا
 نأ دنا اهلا لطي وطخت او اذه لك مكي ووقف وندم نهلخيكلا
 ..اهجوزت ىتلا ريغ ىرخأ ةأرما ىأ نم جوزتي

 ةقايطنل ةجيش و: قالا ماظنلا سمي الا ىلع انعيرخ امكزذ قاكو
 ةصصخملا تاعاسلا نم ذخأي هنإ ..هتجوزي هتقالعو ةيلئاعلا

 تافادسلا 3م انعيعش دشارالو جفعلا ىف وذويه ةلطحلا
 دنق نظاف فلات كام لعلو فمك وذو ةكلتاجل ةجضصخلا

 نينثا موي لك هيعارذ نيب هتجوز ذخأي الثم دعي ملف ..تريغت

 أدب مث ..سيمخ موي لك الإ اهذخأي ال حبصأ ..سيمخ موي لكو
 سحي نأ نود رثكأ امبر وأ ةرم رهش لك الإ اهذخأي ال دمعت الب

 نإ ..رمعلا رورم ةجيتن ةداعلا مكحب روطت هنإ ..ائيش لمهأ هنأب
 هن ةزهسلا فعنيشي ةييقعللا تاقالعلا ىف انهو ىوطلا

 ..هتوهش ريثي هنع بيرغ دسج هنأك هتجوز دسجب سحي دعي مل
 ادسج احيصأ دق امهنأك ..وه هدسجل ةلمكت هنأك هب سحب هنإ

 هباصعأ ىلع هب طغضي ادمعتم ادهج لذبي حبصأ دقو ..ادحاو

 ..اهتعجاضم ىلع لبقيو ةيسنجلا هسيساحأ حتفتت ىتح
 هنع ىوريو ..ةيئاسنلا هتارماغم نع ثدحتي عمتجملا أدب دقو

 ناونع ضعبلا فرع امير لب ..اهيف اغلابم نوكت دق اصصق
 عممس قكم محلا ةفكلو نهتم امم ندم كحل ةيورفلا ةةقتشلا
 نيتلصفنم نيتيصخشب شيعي هنأك ..هنع لاقي حبصأ امم اًئيش
 ةنصختشاو :ناعلا لاممألا لح نسخت سرك ألا نع يه ادحلا
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 ةيصخشلا الإ: معسل هوقي ال وهو, .ةكاستلا "تاوماعلا لك

 نع ثيدحلا هحتافيو أرجتي نأ نكمي قيدص ىأ ةرياسم ضفري

 درجم ىتح ىلبقي الو .ءداجلا لامعألا لجر ةيصخشب اظفتحم

 لئاسق عا ادنأ ةدوارم علو :سرمخألا انكدلا هذه نع كساعتلا

 اكل سفن طع ابك ره لجررل [كييدفح عطعأ ايون اهكقعي
 افي اك انك قهزلا يتاعت عرخألا نما تناك انيردكانوحا
 ىلع وظف عل لواسلا اذه نكلو ةضايمتلا ةتاوكاعبب ىلإ هدو
 ةنر ىف ىتح الو ءىش ىأ اهيف ريغتي مل هتجوز نإ ..ادبأ هلاب
 هتارس اس اذ نأ دعو هنأ ىلإ هيككر»غل ناك نإو هجم اهيذلك

 ندلا ىرخألا انندلا فشتذكا هناك .رثكأ ةيبلا عراتخ اهتاكزحت

 ..اهيف وه عقو امك هتجوز اهيف عقت نأ فاخيو اهفرعي نكي مل

 امهتانب امهلوح نمو هتجوز هبناجبو تيبلا ىف اسلاج ناك

 : ةلئاق ولم
 كك رتكف نيش اني نقد ىلا كفو يستمني نكاد

 ا
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 انيهابت سمي ىذلا ريثكلا عمسن انحبصأ اننأ نم ىناعن نحنو

 ..اباب اي كيلع مارحو ..رثكأ بذعتت امام نكلو ..مرتحملا انيبأب
 ..انع لوئسم كنأ امك اهنع لوئسم تنأ

 احيرص اماهتا همهتت هتنبا نإ ..مالكلا اذهب حودمم تغوبو

 همدقي ةباين ليكو اهنأك اهتوق لكب ةظفتحم همامأ سلجتو

 ىتلا ىه اهنأب اهمهتي هنأك ارذش هتجوز ىلإ رظنو ..ةمكاحملل
 ىلع دوم ذاع« ةمكاصتلا هده“ ىلإ ةميوتقتل ثاني هنلغ تطلت

 نم اهدرطيو اهيلع روثيو اهبذكي له ..هسفن نع اعافد هتنبا

 تالمتكم نحبصأو نربك دق هتاذب نإ ..ال نكلو ..هعم سولجلا

 هل ناك مرتحم جاوز ..نيفينو ىولس تجوزت دقو ..لقعلا

 امهو ..اهجوز امهنم لكل راتخا ىذلا وهو هقيقحت ىف لضفلا

 ..هب هنامهتت ام ركنأ اذإ هيذك لامتحا امهيسفن افلكت نل ناتنثالا

 لضفألا نمو ..همارتحا هدقفي دح ىلإ هتلداجم ىف ناقلطنت دقل

 امهماهتا ىلع درلا ىف ةحارضلاو قدصلا ضعب ىلع نكي ّنأ

 ةرشع ةتساخلا نف'نآلا يف ةميرك :ىرشملا هقننا انآ ل

 ..هتانكذ لك هنغ تثرَو.دقو :.دعي جوذتت ملواهردمع.نم

 عنتقي نم لوأ نوكتسو..ماهتالا ركنأ اذإ هبذك اروف فشتكتسو

 نإ :هنةعمس انيكأ قيذاؤ هنإ لو :افداعم ماد ام هلوقي ام لكب

 ..هيلإ نهبحأو هتانب برقأ ةميرك

 : اهلوقي ةملك لك اهيف دعي ةظحل تكس نأ دعب لاق
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 ىتايح ىلع ىنبساحت نأب نكنم ةدحاو ىأل حمسأ ال ىنإ -
 امب ىنبلاطت نأ اهقح نم نكنم ةدحاو لك نكلو ..تيبلا جراخ
 ةدحاو ىأ وأ نكمأ صقني اذام ..ءىش نكصقني لهف ..اهصقني

 انأو ءتيبلا اذهو ةلئاعلا هذه ةماقإ ىف تأدب ذنم ىنإ ..نكنم

 ةقيقد ىتح نكصقنت الو لب ..ءىش نكصقني الأ ىلع صيرح
 ..ىرمع نم ةدحاو

 : اروف ةميرك ىرغصلا هتنبا تلاق
 ..انل هللا كاقبأ ..ءىش انصقني ال ..اباب اي العف -

 ..هينيعب اهلبقي بح ىف اهيلإ رظنو

 دوعتت مل اهنأك ملكتت ىهو نيفين ىطسولا ةنبالا تلاق
 : هيلع ةأرجلا

 تاياكح انيبأ لوح قلطنت نأ نود شيعن نأ انصقني -
 .: انك نكت

 : ةدح ىف لاق

 سيلو ..حجان لجر نكابأ نأ نوفرعي مهلك سانلا نإ -

 وأ ..تاعاشإ هلوح نم قلطنت نأ نود هحاجن رمتسي نم كانه
 ىعامتجا عفاد درجمب ةأرما حفاصي هنوري دقو تاياكح

 هنع تكسي نلو ..ةقالع ةأرملا هذه نيبو هنيب نأ ةعاشإ نوقلطيف

 نأ نلضفت له ..الشاف حبصأو سلفأو هحاجن دقف اذإ الإ سانلا
 ..تاياكح ىنع نعمست نأ نع الشاف نوكأ

 : ىرغصلا تحاصو

 ..تاياكح نم كنع انعمس امهم احجان كديرن ..اياب اي ال -

 ا
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 ..هينيعب اهلبقي هنأك اهيلإ رظني داعو

 : لوقت هيلع ةأرج نهرثكأ ىولس ىربكلا هتنبا تداعو
 كلوت رابل كيد زف يضنح اةيمعتلو 6: كانها وكنا وتقحح

 ..نيثكلا اهضعني كيك ده نوك دق انماو
 : حودمم بألا حاصو

 نإ ..ءىش اهصقني نكمأو ء.ءىش نكصقني الأ نكمي ال -

 عبان اذه لك ..نكل ىبحو لب نكنع ىتيلوكئسمو نكب ىساسحإ

 دقفت مل اهنإ ..اهل ىبحو اهنع ىتيلوئسمو امامب ىساسحإ نم

 تحبصأ نأ ذنم اهل اهتصصخ ىرمع نم ةدحاو ةقيقد

 عطقنت مل ..ةعمجلا حايص ةسلج ..هذه انتسلج ىتح ..ىتجوز

 فاكس اناح نك مل نز نكس فسلم مد اتسوم اكاطو ادا

 اهصقني ناك ولو ..تيبلا ىه ..ةلئاعلا ىه ..لصألا ىه اهنإ

 ىلع ىصرح ةوق نم ةدكأتم ىهف ..هب ىنتحراصل ءىش
 ..ىب اهتداعس ركع ءىش نأب ىنحراصت مل ىهو ..اهداعسإ

 ءاهب ثيغتست اهمأ ىلإ رظنت ىهو ىولس هتنبا تتكسو

 ..اهيبآأل هلوقت نأ نكمي ىذلا ديزملا نع اهلأستو

 ىف ةسلاج ..ةشقانملا هذه ىف كراشت ال ةنيمأ هتجوز تناكو

 نا نكيي ان راظتنا ىف اهناك اهردكص ىلع لدم اهسازو تميم

 توص ىف تلاقو اهسأر تعفر دقو ..تاشقانملا هذه هيلإ ىهتنت

 : تلاقو ..ءىش ىلإ ىهتنت نل تاشقانملا نأ تدكأت اهنأك فيعض

 نإ ..نكنم هعمسأ ىذلا مالكلا اذه ام ..تانب اي صالخ -

 اهصقني ال اهلك انتايحو ..ءابآلا ريخو لاجرلا ةنيز وه نكابأ

 كل
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 اهسفني تقلأو ةميرك ىرغصلا هتنبا تزفقو تانبلا تتكسو

 ماعط لوانتل ةدئاملا لوح ةلئاعلا تقتلا نأ ىلإ ..اهيتخأ مالك
 ..ةعمج موي لك ةداعلاك ءادغلا

 ىتلا ىرغصلا هتنبا نم امهيلإ برقأ امهنإ ..هتشقانم ةراثإل

 هتجوز ةيلقع نأ ملعي وهو ..اهمأل اهبرق نم هيلإ برقأ ربتعت
 ططحخت ام ةيلوكسم لمحتت نأ نود: ظيطختلا ىلإ اريثتك اهعفات
 لمحتت نأ نود اهتانب قيرط نع همولت نأ تدارأ اهنأكو ..هل

 اهنثمطي ىتح هلمع ىف ىوهو نوفيلتلاب هتجوزب لصتي نأ دمعتي
 ىأ ..اهكوكش ريثي نأ نكمي ام ىلإ بهذي ملو هبتكم ىف هنأ ىلإ
 كلذيت لو اكيدهلا سعي نكي علو ..ةيكوومفلا ةقشلا لا :يهذو مل
 هتانب نئمطي هنأب سحي ناك لب ..هتجوز ىأ ..ىه اهنثمطي نأ

 هؤاقل وه ةعتم نم هيلإ هجتي ام ىوقأو هتيب ىلإ دوعي ناكو
 ل
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 ةلفط لازت ال اهنأك اهبعاديو اهلبقيو اهنضتحيو ..ةميرك هتنباب

 دقو ..ةباش تحبصأو تربك دقو اهب سحي نأ نود ةريغص
 هننيا ناين ىحوتو اسم ةعتسافلا ةعانلا ئف تيسلا ىلإ ناع

 : ةنيمأ هتجوز هجو ىف اروعذم خرصو ءهيف تسيل ةميرك

 ؟ ةميرك نيأ -
 : هنع اههجو ىرادت ىهو هتجوز تلاق
 الع كتل
 ءمانعو

 ؟ ىه نيأ -
 : اهنم ريطت نأ لبق اهسافنأ طقتلت اهنأك ةنيمأ تدهنتو

 جراخ اهتاوطخب ىنحراصت نأ دوعتت مل اهنإ ..ىردأ ال -

 ..ةفدص اهنم هعمسأ ام الإ اهنع فرعأ الو ..تييلا

 ىتح هتنبا نوكت نأ نكمي نيأ ..اراهنم دعقم ىلع طقسو
 ناطقست قناداك اميذاك هاكرع فكلكحتحو ..ةانميم ةعساتلا ةهاشلا

 ىتلا:ةقشلاك ةشورفتم ةقيش ىف تناك امو امهتيتلقم خم

 رادع :تاقف هتقش ىقاي رم دقل ..هقارمافملو انفك اهبهسخب

 ..ىرخأ ةشورفم ةقش ىلع ددرتت ءارذعلا هتنبا تحبصأ اميرو

 ال نكلو ..ةصاخلا اهتايح ىف ىتح هنم لصألا قبط ةروص اهنإ

 ..هتايح لك شيعت نأ ىف دحلا اذه ىلإ لصت نأ نكمي

 ةسلاج هتجوزو ..هقورع ىف ىلغت هؤامدو اسلاج لظو

 مهت اهنأك اهردص ىلع سكنم اهسأرو تمص ىف همامأ

 امدنع فصنلاو ةعساتلا ىلإ تلصو دق ةعاسلا تناكو ..ءاكبلاب
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 خرصو هتسلج نم اروطنم زفقو ..ةميرك هتنبا امهيلع تلخد

 : اههجو ىف
 ؟ تنك نيأ -

 ىه امك هلبقت نأ مهت هنم تبرتقاو هتخرصل ةميرك زتهت ملو
 : ةكحاض تلاقو اهتداع

 ,ءكيساحي نأ دحأ قح نم سيل نأ انل تلق كنأ سنت ال -

 ننيكساست ل فظنم انو فير اهدق لاطق نأ اقبح نما اكقلاو

 ..ديرت ام ىل لق نكلو

 اهدخ ىلع ةيوق ةعفص اهعفصو هدي عفرو هانيع تشعتراو

 : لوقي ىهو

 تسلف تنأ امأ ءىسفن نع لوّئسم انأو اذه تلق ىنإ -

 كيساحأ نأ ىقح نمو ..كنع لوئسملا انأ ..كسفن نع ةلوئسم

 ..كرمع نم ةوطخ لكو ةقيقد لك ىلع
 لواحت ىهو تلاقو ءىكبت نأ نود اهفكب ةعفصلا تسسحتو

 : اهئودهي ظفتحت نأ
 ىلإ دوعأ نأ ىلع ضرفت تناك ىنع كتيلوتسمو ..قح كل -

 دعأ مل ىنأ فشتكت نأ لبق ىأ ..ةعساتلا ةعاسلا لبق تيبلا
 4 تنع نيا كل لوفاس :كتيلؤفسم ىلع نقعا كنكبطا ىتحو دعب
 ةعاس فصن ترخأتو ةيرد ىتقيدص هتماقأ لفح ىف تنك دقل

 ..ىتدوع دعوم نع

 : ةيناث ةرم اهعفصي ال ىتح هدي ىوطي وهو حاصو

 ..ناذتتسا الب لفح ىأ ىلإ ىبهذت نأ كقح نم سيل -
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 وا لا
 : ةرخاس تلاق

 ..بذكأ نأ عيطتسأ تمد ام نذأتسا نأ نيب قرفلا ام -

 وه هنإ ..ىه هتيلقع نع ربعي ىذلا هناسلب ملكتت اهنأك سحأو
 ةقشلا ىلإ بهذي امدتع ةلكاعلا دلو هةيحوت ةةاتي ل رشتآلا
 :بدكمسا ىلإ رظضيسف نداتسأ اذإ هنأل ..:ةشورفلا

 اهتفرغ لخدتو همامأ نم ىرجت ىهو اهيف اقلحبم لظو

 رثأ نم اهدحو ىكبتل ىفتخت اهنأك ..اهءارو بابلا قلغتو
 :اهدح ىلع نازح ال نقلا ةيفطضلا

 اهتروصو ..هتنبا تافرصت نم كشلا ىناعي وهو اهتعاس نمو
 ..؟ تلعف اذامو ..؟ بهذت نيأ ..مويلا لوط هلايخ نع دعتبت ال

 ذخأ دقو ..؟ نابشلا نم مهفرعت نمب اهتقالع امو ..؟ فرعت نمو

 عضي نأ لواحيو ..اهيلإ سلج املك اهتبساحم ىف ليطي
 ثيدحلا ريثي أدب ..ةئيرب ةيداع تالؤاست بلاق ىف هتبساحم

 ةلئاعلا ءاقدصأو براقأ نم اهنوفرعي نم عم سلج املك اهنع

 همامتها رثأ نم ناك دقو ..هفرعي ال ام فشتكي نأ ديري هنأك

 ةقشلا ىف ءاسنلا ءاقلب هقهز نم فيفختلا ىف ركف نأ اهب

 ةباش ةاتف عم ةقشلا ىف دعوم ىلع ناك نأ ثدحو ..ةشورفملا

 رابكلا لاجرلا عم بعللا لضفت بوعل ةاتف ىهو ..هتنبا رمع ىف

 هدسجيب اهدسج قصليو اهنضتحي وهو تغوبو ..هنس لثم ىف

 اهدعبأو ..ةميرك ىه اهنأك ..ةميرك هتنبا ةروص اهيف ىري هنأ
 عم ةبعللا هذه بعلي نأ عيطتسي ال هنإ ..ةعرسب هيعارذ نع
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 هنإ ..اخراص اباجعإ ةميرك كتنباب بجعم فوؤر ىنبا نإ -

 : هتنبأ بيسي

 ..باجعإلا نم عون ىأ -
 : هت انغ يفطصم' ةقيدص لاق
 ال ىنباو ..باجعإ هنأ ىفكي ..باجعإلا اذه كل رسفأ ىتح ءاملعلا نم تسلو ..ةاتفب ىتف باجعإ هنإ ..عاونأ باجعإلا له -

 ..باجعإلا درجم هيفكي ىذلا نسلا ىف لازي
 هتثبا عم سلج تيبلا ىلإ داع امدنع هنكلو ..ثيدحلا ىف رمتسي ملو ةتهاب ةماستبا لعتفاو هياصعأ ىلع حودمم طغضو

 : اهل لاقو ةميرك
 ..ةعماجلا ىف اريثك كنع نوثدحتي مهنإ -
 : ةطاسب ىف ةميرك تلاق
 لمجأ نم ريتعاو ..ةعماجلا ىف ةحجان ةاتف ىنإف ..اعبط -

 نأ مهيلع ضرفي ىحاجنو ..ةعماجلا تانب رطشأو كيشأو
 ةحيبق ةاتف كتنبا نوكت نأ لضفت تنك له ..اريثك ىنع اوثدحتي
 نم لك نآل ةديعس ىنإ ..اهنع مالكلاب دحأ متهي ال ةلشاف ةيبغ
 ةيزاكلا تاعاشإلاب ىتح ةديعسو ..ىنع ثدحتي ةعماجلا ىف
 ..اهب متهأ الو ىلوح راثت ىتلا
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 مالكلا سفن لوقت هتنبا نإ ..ةشهدلا نم حودمم انيع تهاتو

 رثكت هنإ نهل لاق نأ قبس دقل ..اهيتخآلو اهل هلاق نأ قبس ىذلا
 اذإ الإ تاعاشإلا هنع تكست نلو ..حجان هنأل تاعاشإلا هلوح

 مالكلا اذه نهل لوقي ناك هنكلو ..الشاف حبصأو هحاجن دقف

 هنإ تاعاشإ درجم ربتعي ال هنع لاقي امم اريثك نأ ملعي وهو

 مالكلا اذه هتنيا لوقت لهف ..هعقاو فشكي قداص مالك العف

 ..تاعاشإ درجم سيلو اعقاو شيعت اضيأ ىهو

 ةظحل ددرتو .هتنبا وحن ديدج ساسحإب سحي هسفن دجوو

 : بح ةماستيا لالخ نم ءىداه توص ىف اهل لاق مث

 سفن نآلا نيلوقت تنأو ..كيبأ نم لصألا قبط ةروص كنإ
 دض ىسفن نع اعافد كل انأ هتلق نأ قيس ىذلا مالكلا

 نحن اننأل ..كل هلوقأس ام ىمهفت نأ نآلا ىلواحو ..تاعاشإلا

 ىلاعتف ةدحاو ةيلقعو ةدحاو ةيصخش نيب عمجن نينثالا

 الز كنع اهيفخا نازسأ:ال كاتم: لك ةايجت ىف ام لكي ترابضتت
 نم رخآلا ىمحي نأ انم لك عيطتسي ىتح ..ىنع اهيفخت رارسأ

 ةفرعمي بعلأ تنك ىنأب نآلا كحراصأس ..أطخ ىأ ىف عوقولا

 ةفورعملا ةبعللا نم تاقوأ ضعب ءاضقو ءاسنلاو تانبلا ضعب

 ىلخاد ىف كرتت ةبعل لك نأ تدجحو ةدم دنم نكلو ..نهعم

 فيعض لجر ىنأب ساسحإو ..ىسفن نم ىنفرقت ةرارم

 سحأ ..هتيصخشب هزازتعاو هسفنل همارتحاب ىحضي سيسخ
 كلذل ..هؤاعمأ تتتفت ىتح ةمقل ىأ هعيشت ال عئاج لجر ىنأك

 تكلا نقكلو يشل كلذان ايوب عللا :ةنيش' لك رشا فادي
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 ىلع همرحأس ليلقلا اذه ىتح نكلو ..ةدعابتم تارتف ىفو اليلق

 ساسم ىأي ىتلئاع سمأ نأ نود بعلأ تنك اعبطو ..ىسفن
 : قافشإ ىف اهيبأ ىلإ رظنت ىهو ةميرك تلاق

 ..ىلاثم باك ادبأ كيف ىتقث دقفأ مل ىنكلو ءفرعأ تنك دقل -
 : اروق لاق

 ندفرعا الر كتاوق نف امو اننا كنا تساو انه يدان
 + ةظاسني ىف ةيزك تلآق
 ..كتحراصم ىلع ودبي نأ نود امئاد كحراصأ ىنإ -

 لمتكي مل رس اهيف ناك اميرو ..رارسأ ىتايح ىف سيل ىنقدص
 ..هي كحراصأ ىتح دعب

 ..هتريح ىف عئاض ىهو هتكرتو
 ىتح ةأرما ىأب ةصاخلا هتاقالع لك العف عطقي نأ ررقو

 وهو هتايح تلخد ةأرما لوأ تناك ىتلا ةريمسبي هتقالع

 اينكلو ءاهشيفن' ءاقظ: نم ةكذريدق اهم ةتقالع تناك ذقل  غووتم
 ةئالك لا نيرديش لك ةشورفلا هةقفشلا ىلع نفق لاؤتقا ال تناك
 كارت لإ ليهو لب نادعنإ ةركإ هذه :ةسلقت ىلع مرح دقل 432

 الثم هسفن نم ميقي نأ لواحي هنإ ..اهلك ةشورفملا ةقشلا راجيإ
 فق اق لك هع فطر ور تكلا هج رك هكدا ىلعتا

 تخرأ دقو تلاقو .ةميرك هيلإ تسلج ةليوط مايأ دعبو
 : ءايح ىف هنع اهانيع

 ةلاه ف يت هن كسر اجشأ نأ بدنا سقلا رتدبلا مك قلد
 تدكأت ىتح هريتخأ انأو ةليوط ةدم تيضقو ..فينع بح ..بح
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 ..هيحأ نمل ال بحلل تملستسا ..هل تملستساو هنم

 : عزج ىف بألا لاق

 ؟ وه نم -
 ::اهسفن ةذاست اهناك دهنتم ثوكه ف: تناك

 نليفز هك[ انوع هرب: ىفطيصتم كقووض نبا فوقو هنإذ
 دقو ..حجنيس هنأ ةقثاو ىنكلو «ةيئاهنلا ةنسلا ىف لازي ال وهو

 ةجيتنلا روهظ دعب جوزتن نأ ىلإ انتبوطخ نلعن نأ ىلع انقفتا

 ..رثكأ انضعب فرعن نأب ةيرحلا انل نوكت ىتح

 : امهاس لاق

 ؟ ىنم نيديرت اذامو -
 : ةطاسب ىف تلاق

 عوضوم ىف هدلاو كحتافي ىتح رظتنا ..ءىش ال -
 ..ةيوطخلا

 : نمك' ىف :اهيلإ وظني قهو لاق
 ..قفاوأ ال دق -

 : ةقث ىف تلاق

 :قفاوتس كنأ ةقكاو نإ -

 نم ةقثاو نوكت فيك ..ةشهد ىف اهيلإ رظني وهو دهنتو
 مل ولو ىتح باشلا اذه جوزتتس تناك امير وأ ..هتقفاوم

 : اهيلع هضرفي ارمأ ردصي هنأك ةدح ىف لاقو ..قفاوي

 اذه ةيصخش فرعأ نأ ديرأ ..هدلاو ىنحتافي نأ لبق -

 ىف ىنحتافي نأ نود تيبلا ىلإ هيعدت نأ كنم ديراو ..باشلا
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 ..كدوي

 : ًاجافت نأ نود تلاق

 مةيف تركقاامإ ادت

 لك ةرايزلا تحبصأ ىتح ..تيبلا روزي فوؤر حبصأ دقو
 ىف ىتح هنم ةروص هتنبا نإ ..بألا هب بجعأو عنتقا دقو ..موي

 ..مهب اهتاقالع ديدحتو سانلا رايتخا

 نالعإب هبلاطي زرحم ىفطصم هقيدص هيلإ مدقت ةرتف دعبو
 قيال دقوا ةيوطخ

 :«.عاؤزلا هنأ ىلإ
 هتيلوئسم قيقحت نم ىهتنا هنأب بجر حودمم بألا سحأو

 ىولس اهيتخأ نع هتيلوئسم ققحو قبس امك ةميرك هتنبا نع

 ..نيفينو
 !:ةضيؤفلا ةفشلا ناحتتسادرلا ناعدتأ ينوقلاو

 ا
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 ..سيطارق ةيحلا



 ال هنأ سحت ىهو هيلع اهانيع تعقو ذنم اهنإ

 درجم نإ ..ىداع لجر درجم نوكي نأ نكمي
 نم لك لعجت هينيع تاكرحت اهيف امب هتاكرحت 0

 :.ةشمد نف هاك ارغاف وهو هذلإ يدهم هيافا "فقد
 كل اديب هناك ةفاستبا اهم قل ةعهد اهنكو

 سرابموكلا نم ةريبك ةعومجم نمض امهؤاقل ناك دقو
 نيطي نأ ناظعنا» ىف وودكتسالا ةلابه ىف نيعبتحي نيقاموتلا
 ناكو ..مليفلا دهاشم ىف رهظي نم مهنيب نم راتخيل جرخملا

 مهو مهلك مهفرعي هنأكو كحضيو ىيحي مهيلع فوطي تفأر

 ةشهد ىف امستبم رظني فقو اهيلإ لصو امدنعو ..هنوفرعي
 لثم ىف اهاري ةرم لوأ تناك دقل ..ديدج عارتخاب ءىجوف هنأك

 ىف اهسفن ضرعت اهل ةبسنلاب ةرم لوأ تناكو ..عمجلا اذه

 : ايحرم اهدي ىلع دشي وهو تفأر لاقو ..سرابموكلا قوس
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 ا ولما د

 وهو اهرخآ ىتح اهيتفشب عستت اهتماستيا تدجوو

 لوط هفرعت اهنأك هيلإ لماك نانتمطاب تسحأ ..اهحفاصي

 اهنإ لب ..اهنع دعتبا نأ دعب هب نيتقلعتم اهانيع تلظو ..اهتايح
 الدابتي نأ نود ..هعم تحبصأ اهنأك هءارو وطخت اهسفن تدجو

 رهظ نأ ىلإ ..مالك ىلإ ةجاح ىف اسيل امهنأك ..ىرخأ ةملك ىأ
 نم لوأ ناكو ..همامأ ةعرسب اوفطصاو جرخملا دعاسم امهنيب

 ..سبالملا رييغت ةفرغ لخدي نأ هنم بلطو ..تفأر وه هيلع ىدان

 : ءوده ىف تفأر لاق

 هيف نيطاس ضاللا دينشتلا ىفااعاع

 مث ءقهز ىف هسافنأ رفزي وهو جرخملا دعاسم هيلإ رظنو
 فينع تسع ل لافو هيدز نوح ثلا قاروألانف بلكي دنخا
 : ةكرعم ىف هرماوأ ردصي دئاق هنأك

 :اهاسلا مكولم زمور ةكرشلا ىقطوم ةرقب نحو فققتم ب

 عفرت كعفصيو كيلإ لصي امدنعو ..ملقلاب فظوم لك عفصي
 ةيوق ةمكلب كقحالي هنكلو ..هتعفص درت نأب مهت كنأك كدي

 ::كثم يولطملا دهنشللا نك وه اذه. ..نضرألا ىلع اهعم طقشت
 : ةعرسب تفأر لاق

 ..دهشملا اذه ىف روهظلا لبقأ ال ..فسآ -
 هتروش واقي نأ عاطتملا هتاكروخ :يرخملا نضاسم ةمكو كقحتو

 : هوجري هنأك الئاق تفأر نم برتقاو

 ..كيهاوم زاربإ هب نكميو ..ةكرحلاب ءىلم دهشم هنإ -
 س1 ا م للا
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 : ءوده ىف تفأر لاق

 ..نيجرفتملا روهمج عنقي نلو ..ىيرانيسلا اهمدقي

 رارمتسا مغر سرابموكلا فوفص نيب نم تفأر بحسناو
 ..هعانقإ ةلواحم ىف جرخملا دعاسم

 نإ ..سرابموكلا لاطبأ نم ربتعي تفأر نأ تفرع اهتعاسو

 نيب مسا مهل نكي مل اذإ ..الاطبأ مضي اضيأ سرابموكلا

 نيب ارباع ايفا ناك قل ندهن نوهسجلا: ىلع هب :كرتعم ريكأك
 دجي ناك هنأ هتلوطيب تفأر دادتعا نم غلب دقو ..مليفلا دهاشم

 رهظي ال هنأ مغر هيف رهظي مليف ىأ ويرانيس ةعجارم هقح نم

 ..ءاقدصألا ضعب شقاني ىجراخلا ءانفلا ىف افقاو هتدحوو

 ديف نوط ههشم نال وقخا ملاح
 : ةتكن ىوري هنأك ةيرخسلاب رطقت ةماستبا امستيم لاق

 ؟ جرخملا نيفرعت له -
 : ةشهد ىف تلاق

 اول حب

 : ةيرخسلاب ضبني هتوص داعو
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 ..جتنملا نيفرعت لهو -
 ..اهتشهدب تلاق

 ا

 : قافشإب اهيلإ رظني وهو لاق
 ..مليفلا ىف نيلماعلا نم نيفرعت نم -
 : تلاق

 تلا كك ىلا ا نر قت دل دعا ال
 : اكحاض لاق

 مهمدقي هنكلو ءلغشلل هنئابز مدقي ال ليغشتلا بتكم نإ -
 وأ ..ءىرب جذاس بتكم ىلإ تأجل كنأ دب ال ..لغشلا باحصأل

 ..ىربصا نكلو ..ائيش كئارو نم حبري نأ ىف عمطي ال بتكم

 ..الهس سيل قيرطلاف
 : الكاف ةفافدنسا نع اديعي اهدشو اهعاوذم كتتساو
 ..كعبشأ دقو ىننيعبشت دق ..ىلاعت ..ناعوج ىنإ -

 :ةمواقم نود هل ةماستس لهو ثلاث
 ..نيأ ىلإ -

 : ةطاسب ىف لاق

 ىنطبو ..ةيماب ةخبط ىل دعت نأب ىنتدعو دقف ..ىمأ ىلإ -
 درولاب ىانيع ىنغتت امك اهمامأ فعضتو ةيمابلاب ىنغتت

 ..هل فعضتو

 ذنم ةديحو تناك اميرو :ةديحو شيعت اهنإ ..تملستساو

 نيب لقسم  ةرهاظلا ىف اهندش ومحل ةدحولا انهكذئشو احتلو
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 ةعرعتم نيدبكتك لا ةقادتسلا ميديم أل كافيزته مف ةفاقألا
 .:ةايسلا لئاتسو نع كتحبلا ىف: ةفيدع

 اهفرعي مل هنأ ةأجف تركذت اهنأك هيناجب ريست ت ىهو تلاق

 : دعب هقرعت ملو

 مسا هنإ ىل اولاق ..ءايلع ىسفن ىمسُأ نأب ىنوحصن امنيسلا
 ..روهمجلل اياذتجا دشا

 : ةثراك مواقي هنأك لاق

 نم قلطني مسا هنإ ..ةّيلع مسا الإ مساب كل فرتعأ نل -

 نكمي مسا هنأب ىرصم لك هب سحي مسا ..انعمتجم لك ةلاصأ
 ..نويزفيلتلاو حرسملاو امنيسلا روهمج ىتح ..هتيب ىف نوكي نأ
 ال اميدق نفلا ناك دقو ..ةليصألا ءامسألا ىلإ رثكأ بذجني

 نيب اصوصخ ةليصألا ةيبعشلا ءامسألا هذه الإ عمجي

 بنيز ..ىدشر ةمطاف ..قزر ةنيمأ ..ضيبأ تلود ..تانانفلا

 نأ لواحت نهادحإ نكت ملو ..و ..و ..دلاخ ةيحور ..ىقدص
 هوشت نأ دعب الإ + نردوملا ءامسألا نم امس اهتيشفتلا ئعددت

 حبصأو ..بذاكلا رهظملا ىلع شيعي حبصأو ىرصملا عمتجملا
 لدبتست امك ..ىرخأ ةنري ..اهمسا لديتست نأ ةاتفلا قح نم

 نأ مغر ..رهظملاب اوقلعتو ةلاصألاب اورفك ..رخآ زارطب اهبوث
 ىقيسوملا نأ امك ..ءاعدالا ةنر نم لمجأ ةنر اهل ةلاصألا

 ةليخدلا ىقيسوملا ةنر نم لمجأ اهتنر لازت ال ةليصألا

 ..كب تمنرت امك .ةّيلع مساب الإ منرتأ نل كلذل ..ةثدحتسملا

 اذ
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 : اروف مألا اهل تلاقو ..ةيلع ..ةدحاو ةملك ىف |

 | ىف اهلوح رظنت ةيلعو ..خبطملا ىلإ اهءارو اهتدشو ..راظتنالا |

 :هنع كيفن هناك هكحانك .ثلاق
 تيضرل ..ةّيلع وه ىمسا نأب كتحراص دق نكأ مل ول امير -

 .ءايلع منيا

 : ارصم لازي ال وهو لاق
 كنأب اضماغ اساسحإ سحأ انأو كعم شيعأس تنك -

 نأك ..اهيلع روثعلاو اهفاشتكا عيطتسأ ال ةبذك ىلع نيبذكت
 ىمسأ امئاد انأو ..ىل ةصلخم تسل كنأب ىنرواسي كشلا
 ىباجعإ لمكتسأ ىتح ..ةرهز ..ليصألا اهمساب ىحتف ءالجن
 ..ةليخد تارثؤم ىأ نود اهنفب

 : سانلا ةيقبك سيل هنأب ةروهبم اهنأك هيلإ رظنت ىهو تلاق
 ..رخآ مسا ادبأ ىل نوكي نلو ..ةيلع وه ىمسا نإ ..نئمطا -
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 ةحاترم تارظن اهيلإ رظنت ىهو ةطاسب ىف همأ اهتلبقتساو
 اهيلإ اهمدقي وهو تفأر لاقو ..ليوط نامز ذنم اهفرعت اهنأك

 | نيلماعلا نم سرايموك درجم هعيطتسي امم رثكأب تفأر طيحي
 ..ريكأ الخد هيلع ردت ىرخأ لامعأ هل تناك امبر ..امنيسلا ىف
 | لاز ةعرسبو .ماعط نم هدعت ام وهط ىف همأ كراشت تذخأو
 | تسيل اهنأك ةيئاقلت ىف كرحتت تحبصأو ةبرغلاب اهساسحإ

 ا
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 ْ طارق ةايحلا 2

 مل اهنأ مغر ..اهمأ عمو اهتيب ىف اهنأكو ..خبطملا اذه نع ةبيرغ |
 ..امأ رشاعت ملو تيب ادبأ اهل نكي

 ةقارو ن ةظولسلاو وفاز ةكيضانلا قايطإ ةماو ف, تلطخو
 افي نظتكي ذل هناك ناحرس ةماحجص ةرئانأ نمار نلع سلاف
 لازي ال وهو لكأي أدب ىتح همامأ عضوي ماعطلا داك امو

 ةليلق تامقل ..اريثك لكأي ملو ..ةملكب قطني نأ نود اناحرس
 هسفنب ىقلأو .ةدئاملا دعقم ىلع نم ماق مث ..ءطب ىف اهغضمي

 تأ هو اهنيف نع تقرع نمو ةفوقلا ىدوصتق كلا كيرالا ىلع
 نيد وش اذه قاع اهيرو د لكألا7 نق طوق ال ةكداع ىفذم
 ناعنمحك هنآو نم ةماق قزح قدشرلا ءاوتقلا اذهج ةطاققكا
 خبطملا ىف همأ تكرت مث ..اهتلاح ىلإ ةدئاملا ناديعتو قابطألا

 هب تئجوفو ..هموي رارسأ فشتكت نأ ديرت اهنأك هيلإ تللستو
 ةدطقتم قمتم ادلع كوع دوعلا 01 ةنايكحا نيدو اسلاحت
 نود لاق ىتح هنم برتقت تداك امو ..اديدج انحل برجي هنأك

 : اهيمدق ىوس اهنم ري مل هنأكو اهيلإ هسأر عفري نأ
 ويلا

 :اييتفش .ةاق اهيكماشتياو :تلاق
 دف اك

 ناجنف لمحت هيلإ تداع امدنعو خبطملا ىلإ ىرجت تماقو
 ىف فقوتيو دوعلا راتوأ ىلع برضي لازي ال هتدجو ةوهقلا

 ..نحلي هلعل ..ةيقيسوم افورح قرولا ىلع بتكيل تارتف

 ..اهدوجوب سحي ال هنأكو ةوهقلا ناجنف نم طفشي هدي دمو
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 نود دوعلا راتوأ ىلع رقني رمتساو ..ةتماص هبناجب تسلجو
 ..رثكأ اميرو نيتعاس : ةليوط ةدم نمتسا :.هيتاجب اهم سحبت نأ
 رقنت ىهو هعباصأ ىلع ناتزكرم اهانيعو ..تمصلا لمت ال ىهو
 ىلإ ..ماغنألا طاقتلا ىلع ناتزكرمتم اهانذأو ..دوعلا راتوأ ىلع
 هنأك قهشي وهو هيعارذ نيب نم دوعلا حازأو هسأر عفر نأ

 : الئاق امستيم اهيلإ تفتلاو ..هيعت رفزي

 ..الهأ

 : ةليوط ةبيغ دعب هب تقتلا اهنأكو سامح ىف تلاق
 كنأ ىلاب ىلع رطخي ملو كنع فرعأ مل ..عئار نحل هنإ -

 : ءوده ىف امستيم لاق

 الو ..ايعاذإ الو ..الثمم الو ..انحلم ىسفن ربتعأ ال ىنإ -
 ..مسراو اتتكاو عيذأو لتماو نحلا ىنإ معو:افاسوًالو:ايتاك

 ..روهمج ىأل نف ىأ ميدقت ةيلوئسم لمحأ نأ قيطأ ال ىنإ

 ىلخاد نم قلطني نفلا نإ ..ىتاذ هب عتمأل نفلا شيعأ ىنكلو
 رثكأ ىلإ ةجاح ىف تسل انأو ..ةايحلاب ىنرعشت ىتلا ىسافنأك
 ىلإ ىتاذ جاتحت نأ ةايحلا ىلع ضرفت ملو ..ةايحلا نم
 ..روهمج

 : ةشهد ىف تلاق

 ..كتاذ نف نم هنامرحب روهمجلا ملظتو كتاذ ملظت كنكلو -

 : ءوده ىف لاق

 ىمحأ ىنأ لب ..روهمجلا ىلإ ةجاح ىف تسيل ىتاذ نإ -
 دس سب ست

 3 !؟ اذه لك كرتأ نمل 91484 89



 ..نمثلا ضبقيل هيرتشي ام هل مدقي ..روهمجلا نم هيلع اضورفم
 ةينفلا ةعورلا ةمق نيب قرافلا وه مايألا هذه نفلا هيناعي امو

 ىلإ نوعسي اوحبصأ نفلا لهأ بلغأف ..ةيبعشلا ةرهشلا ةميقو
 ىنبهو دقو ..ةينفلا ةعورلا ريدقت ىف نولمهيو ةيبعشلا ةرهشلا
 ةلواحمب ءافتكالاو ةرهشلا ىلإ ىعسلا مدع ىلع ةردقلا هللا

 : لوقي ام مهفت نأ عيطتست ال اهنأك ةرئاح ىهو تلاق

 ةعورلا هذه: نلفت نأ مطتتست فيك, كسك ملطت كتكاؤع

 ,نوومكلا ىلإ اهنبر لطفك هلاك
 : اهيلع قفشي هناك اهيلإ رظني وهو لاق

 اوتاه ىتح خيلونجم اولظ نينادفلا نم تارشع :روهمجلا ىلإ
 ام.نوهمجتلا قحقكا لا ىلإ نيتسلا تازيشع مهتوم ىلع ىضمو

 نفل هت نإ ههعقرذ ىاعم د قع هوفلخ
 :.ةزكاس لاك ل رهو تناك

 تيار نإ ناس راب لم نال: لواسف لو اقل نوماس 2
 كنأب نوسمهي ىلوح نم لك ناك دقف ..امنيسلا ويدتسا ىف

 ضرفت نأ لواحت الو سراب موكك ىئامنيسلا نفلا ىلإ كسفن

 يجب
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 ..ةشاشلا لاطبأ نم لطبك كسفن
 لصت نأ ديري هنأك اهيلع طغضي اهديب كسمأو هدي دمو

 : مهفت ىتح اهلقع باصعأ طيشنت ىلإ اهعباصأ باصعأ
 ةينف ةعزنب انايحأ سحأ ىنإف ..ىسفن عم قداص ىنأل -

 و ةفوخلا هذه :نكلو..ارتيماعلا خاما ليقملا ىلإ ىتهتفدت 'ةيوق
 ةقيقر . قئاسد مضيت ازيماكلا ماما :فوقولا ىلإ ينفد ةواجتت
 دهاشم ليشمت ىلإ ىعفد ىلإ زواجتت الو ..اثالث وأ نيتنثا وأ

 كلذل .:مليفلا لطي اهب موقي ىتلا نهانقملا ىا ..هلك مليفلا رمتست
 همن قمم ةفاقلا هدهد لم تارك املكف قاد عم ىداض ئنألو
 جاتحي سرايموكلا رودو ..سرابموكك اريماكلا مامأ فوقولا
 ىتعزن روطتت دقو ..رباع دهشم درجم هنأ مغر لماك نف ىلإ
 وطحن مل انهدكل و. مالفألا ههنا ةلوطي :ليثس ىلع عدم نا ىلإ
 ..نآلا ىتح

 : ةموط اهقأع تلاق
 ىلعو روهمجلا ىلعو هسفن ىلع نانفلا هضرفي روطتلا نإ -

 ططخأ انأو سرايموك رود ىلإ تمدقت انأو ..همامأ ام لك

 ..ةلطبك روهظلا ىلإ لصأ ىتح روطتلل
 : ارخاس لاق

 ..سرايموكلا ةعومجم نيب نم ىتح تضفر دقو -

 .. نمدقت
 ببملا
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 : اقفشم لاق

 نإ ..ةيئامنيس ةنانف ىنوكت نأ نود تمدقأ كنأل تضفر -

 ةقيرط اضيأ مهي لب ءادألا ىلع ةردقلا درجم مهي ال نفلا

 ةفيزط فايفتعا ىف تلشف هفؤو يءاذألا ةضوبق ىلإ لؤضولا

 نفلا ىلإ تاجل امنإ .:ةيئامنيس ةنانف تسل كنأل لوضولا
 ريكا ردا ربختلا ني ةيرقو ةرديصقلا يمرر لقال يكاماسلا
 وأ نيمأ تفريم نم لمجأ كسفن نيربتعت كنألو ..ريفولا

 ..ىولع ىليل وأ ناهيرش
 : ءاكبلاب مهت اهنأكو تلاق

 ؟ لصأ فيكو -
 : ءوده ىف لاق

 ..نيديرت اذام ىددحت نأ ليق كسفن ىفشتكت نأ ىلواح -

 كتاذ لخاد ىف نوكي دق نكلو .«ةيئامنيس ةنانف ىنوكت ال دقو
 ةيقيسوم ةنر نيثدحتت تنأو كتاملك نم طقتلأ ىنإ ..رخآ نف

 ..ءانغلا تيرج له ..ةةولح

 : ةكحاض تلاق

 نوكأ اسدنع ءانغلا نع تكا ال ىتإ :كدلو دقن« نتغا لغات
 ..لابلا ةثدأاه ىدحو

 : لاق
 ؟ نينغت اذام -

 : قالطنا ىف تلاق
 ..ةيبنجألا ىناغألا ىتح ..هينغأ ناغأ نم هعمسأ ام لك -
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 ؟ موثلك مأ عمست نأ بحت له ..عمست نأ ديرت اذام

 ..ىدي قلطأ ىتيرح ىنطعا ..ىنغت اروف تقلطنا ملكتي نأ لبقو

 ًادبو هيناج نم دوعلا طقتلاو ةداج حمالم ههجو تلعو
 دوعلاب كسمي هتأر امدنعو ..موثلك مأ ةينغأ نحل اهل فزعي
 اوشن ا نتورك هك كزخ داق :نوعمتك + ةنغأ ىلإ روق تلفتلا
 ..ةينغألا عطقم متت نأ لبق حاص هنكلو ..ىبلق ىف قوشلا ران

 نفسو ماقلا ىلإ لضم نأ نكي كوت وأ: ل30
 ..ىرخأ ةبرطمل ةينغأ ديدرت ىلواح ..موثلك مأ توصل

 : ةحرف اهنأك تحاصو لمألا ةبيخ اهيلع دبت ملو
 ا
 : حاصو داع هنكلو ..ىنات لكش تنا كبح ..ىنغت تأدب مث

 عراوشلا ماحز ةنر اهنأك ةنر كتوص ىف نإ ..ةاجن الو -
 ىف كتوص نإ ..ةاجن توص ءودهو فعض نع اربعم سيلو
 لأ يفسخ ا كلل :قوتلادم وف ةساخ 6 اهلا ىلإ ةطاحب
 ..هآ ..ىلوق ..كتوص تاجرد لك

 ةعانشلا تل رظنو ينفر فلق وق اينكلو حا :ةايق ودك قلظناو
 : تلاقو ..رادجلا ىلإ ةقلعملا

 ..ىردن نأ نود ليللا ىلإ انلصو دقل -

 : ةطاسب ىف لاق
 ..كتيب ىلإ ىدوعت نأ بجي له -
 دوعت تيب اهل سيل ..دوعت نأ ديرت ال اهنأك ةددرتم تتكسو

 هيلع درت نأ لبق اهنكلو ..هيلع مانت ريرس اهل ناك نإو ..هيلإ
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 : امستيم لوقي ىهو افقاو ماقو هيدي نيب نم دوعلا حازأ دق ناك
 ؟ تيبلا نيأ -

 : ةرطضم اهنأك فرصنتل موقت اهسفن دجت ىهو تلاق

 ..ةيركش ىتقيدص عم ميقأ ىنإ ..اربش ىف -
 | ام هعم ىقبت نأ اهيلع ضرعي نأ مهي هنأك اددرتم فقوتو |

 | نأ عيطتسيي هنإ ..ةقيدص عم ميقت امنإ لهأ عم ميقت ال تماد

 اطخف هيأر نع لدع هنأك نكلو ..همأ عم ميقتس اهنأب اهنئمطي |
 نع هتثدح قيرطلا ىفو ..هءارو اهدشي هنأكو تيبلا نم اجراخ

 ثداحت اهنأك اهينيعب ههجاوت نأ نود ةعيرس تاملك ىف اهلاح

 اهمأو ..اهينيعب هيعت نأ لبق تام دقف اهوبأ رت مل اهنإ ..اهسفن

 لوط هتناع نأ دعي جوزلا اذه نم برهت نأ ترطضاو تجوزت

 شيعتو ةرهاقلا ىلإ برهت نأ تعاطتسا نأ ىلإ تبشو .اهتلوفط

 مل ةيرقلا ىف اهلهأو ..قزرلا نع اثحب ضرألا رفحت ىهو
 ىهو ..اهعايض ىلع هللا تدمح اهنأك اهمأ ىتح اهنع اوثحبي

 لك لواحت اهنكلو اهينبت فيك فرعت الو ..اهمايأ ءانب ىف ىناعت
 ىلع ةرداق ىهف كلذ مغرو ..ةايحلا رارمتسا اهل نمضي ام

 وه اهتراطشب اهناميإو ..ةرطاش اهسفن ربتعت اهنإ ..لامتحالا

 ..تالواحملا هذه لك ىلإ اهعفدي ىذلا

 : ًأجافي مل هنأك اهل ىثري نأ نود لاق

 ةداعسلاو ..تالواحم ىف رارمتسا اهنإ..ةايحلا ىه امو -

 ىف رارمتسالا ىلع كتردق ىف لب هيلإ نيلصت اميف تسيل

 اديعس دعي مل هنكلو .ةمقلا ىلإ لصو لجر دجوي دقو ..ةلواحملا
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 هدوقتو ..ىرخأ ةمق ىلإ لوصولا ةلواحم ىلع ةردقلا دقف هنآل

 ..عاقلا ىهتنم ىلإ طوبهلا ىلإ هتساعت

 : ميقت ثيح ىلإ لخدت اهكرتي وهو لاق مث

 ضيبلا نم اقبط انل دعت نأب ىمأ ىصوأس ..احابص ..ادغ -

 ..لوفلاو
 هلك رمعلا دوعت هنأك ..ةنكمطم تاوطخ ىف دعتباو ..اهكرتو

 ..حابص لك هيلإ دوعتل اهنع قرتفيو اهاقلي نأ
 ل 9

 اهنأك همأو ..اهتيب هنأك تيبلاو ..هعم اهمايأ لك تحبصأو

 ىف شيعي ..ديعي هنأكو ةليوط تاعاس رمتو ..اهتامح وأ اهمأ

دوعلا راتوأ قوف اهنع ثحبي ماغنأ ايند
 ملقلا عم شيعي وأ ..

 اهينيع نكلو ..بتكي اذام ىردي الو ..تاحفص بتكي قرولاو

سحتو ملقلا لوح ةفتلم ىهو هعباصأب قلعتت
 ام لك أرقت اهنأك 

 ..ةحول همامأ بصن دقو اموي هب اجافتو ..هلايخ ىف رودي

 ..مسري ادبو ةشيرب كسمأو ..اناولأ هلوح عمجو
 اذام اهمهي ال

طخ نم هعضي ام لكب ةروهبم امئاد اهنكلو مسري
 .:ناولأو طو

 نحللا ثب ىف ًادبيو همامأ اهدرفي هنأك اهعضي ىرخأ مايأو
 .اهل اهدعأ ىتلا ةينغألا تاملكو

ايند امئاد ىهف هايند ىف اهنع دعتبا امهمو
 ..هيرقب اهلعجت 

 ىلع اهقلعي ةرهز اهنأك ..هعم اهبحصي تيبلا كرتي امدنع ىتح

و ..اهنع ىنغتسي نأ عيطتسي دعي ملو هردص
 امدنع هعم ىه

 ضعب بتاكم ىلع ىأ ..امنيسلا تاهويدتسأ ىلع ددرتي

 ةيممسبكللسسلللل
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 عم بهذي امدنعو ..ءاقدصألا ضعب تاسلج ىلع وأ ..فحصلا

 دقو ..امهعم نوكت ةيريخلا رطانقلا قيرط ىف اهتيرق ىلإ همأ
 وجناملا راجشأب ةعورزم ةندفأ ةرشع كانه كلمت همأ نأ تفرع

 نم هدمت ام لك ىه ةرشعلا ةندفألا هذه تناك امير ..لاقتربلاو

 ىضقيل بهذي امدنع اهبحصي ناك هنإ لب ..رقتسم ىلام لخد
 دجتو ..ةيسابعلا لخدم لوأ دنع ىلوبدم ىهقم ىف تاعاس
 هنأب سحي ال هنكلو ..نيسلاجلا نيب ةديحولا ةأرملااهسفن

 ةعطق ةّيلعو هدحو هنأ سحي هنإ ..ىهقملا نئابز ىلع اهضرف
 اهنأك هبناجب ةّيلعو الإ ناكم ىأ ىف نوكي نأ نكمي الو ..هنم
 ..هلخاد نم زريت

 ..اهتايح ىف اهب ىقتلت ةداعس لوأ ..ةديعس شيعت تناكو

 دح ىأ ىلإو هبحت له اهسفن لأست نأ اهلاب ىلع رطخي ملو
 تعنتقا اهنأ اهتداعس نم داز دقو ..ةديعس اهنأ اهيفكي ..هبحت
 كسمي ءاقدصألا تاسلج ضعب ىف ناكو ..ةعئار ةبرطم اهنأي
 ىدم فشتكت نأ اهمهي الو ..ىنغتو ..ءانغلا ىلإ اهعفديو دوعلاب

 نأب اهيهاوم لغتسي نأ لواحي مل وهو ..اهنوعمسي نم باجعإ
 ىعست نأ لواحت مل اهسفن ىهو ..ءانغلا فارتحا ىلإ اهعفدي

 وأ ..اهسفنل ىنغت ىهو هلك مويلا ىضقت اهنإ ..فارتحالا ىلإ
 اهنأب الإ سحت ال ءاقدصألا نيب ىنغت امدنع ىتح ..هل ىنغت

 ..هلو اهسفنل ىنغت

 تلقتنا دق هعم اهتايح تأدب امدنع تناكو ..روهش تضمو

 همأ عم ميقتل تلقتنا اهنأب اه سفن عنقت تناكو .. هتيب ىف ميقتل
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 ال هب اهعمجي شارفلا نأ مغر ..اهتقيدص عم ميقت تناك نأ دعب
 ..لؤاست اهلاب ىلع رطخي أدب روهشلا رورم عم اهنكلو ..همأب |

 درجم ..همألو هل ةمداخ ىه له ..تيبلا اذه ىف اهتفص ام

 ةداعسلا هذهو ..ةمداخ نوكت نأ ديرت نكت مل اهنكلو ..ةمداخ

 ال هسفن وهو ..ةمداخ ةداعس نوكت نأ نكمي ال اهرمغت ىتلا

 هنكلو ..عئاورلاب ضينت ايند اهنأك اهلماعي هنإ..ةمداخك اهلماعي
 اهمدقي امدنع هنإ ..ايندلا هذه ىف ةفص ىأ اهل ددحي ال اضيأ

 ةفص ام نكلو ..ةيلع اهمسا ددري نأب ىفتكي هعم ىهو سانلل
 الو هتولأسي ال مهسفنأ سانلا نإ ..هل ةبسنلاب هذه ةيلع

 قولخم اهنأب نوفتكي مهلعل ..اهل ةفص ىأ فاشتكا نولواحي
 ..تفأر ةبحص ىف

 فوخلا نم عونب ضبني أدبو ..اهيلع حلي لؤاستلا اذه ذخأو

 ةرئاح اهسفن دجتو ةأجف ةداعسلا هذه لك عيضت نأ ىلع

 ..تناك امك ةهئاتو

 امدنع مانيل دعب هينيع ضمغي مل وهو هناضحأ ىف تناكو
 ”ايهوص جرحك ةلقش ةئيمه تناك نإو سماق كلاق

 ..دعب جوزتن مل اننإ ..تفأر -

 تي لك طق ردح دوت اعظبإ وب ناك
 ..انجوزت اعطق -
 ؟ اكو نع سلا لتعم ىتهرو حسو ف ملاك
 ا وارلا ده دعت تنكر نقم
 : ةمقارلا هتمانقا لالخ نوم: لاق

 كسلا
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 انلعأ نحنو ..ةأرملا هذهل حبصأ لجرلا اذهو .لجرلا اذهل |

 | نم نيذلا سانلا لك ..كل ىنأو ىل كنأ ةيادبلا ذنم انرهشأو |

 ..انجوزت دق |

 ىلع نوذآكلا هلجس اذإ الإ عاوؤلاب فركحعت ال“ سافلا نإ -
 ..ةيمسر ةقرو |

0-200 
 عضيو نوذأم هعم قلخي مل مدآ انديس قلخ امدنع هللا نإ -

 امهو امهقلخ امنإ ..ءاوح نم هجوزيل ةيعرش اقاروأ هيدي نيب
 هللا قلخ شاع اذكهو ..ليباقو ليباه ابجنأو جاوزلا ىلع ناقفتم
 لجرلل ةأرملاو ةأرملل لجرلا ..نامألاو ةداعسلا ىهتنم ىف

 عم رخآلل نوكي نأ ىلع امهنم لك ةقفاومو نالعإلاو راهشإلاب
 ..امهنع نيلوئسملا ةقفاوم

 : ةرسح دهنتت ىهو تلاق

 نكي مل ..انجوزت اننأ اورقأ نيذلا انع نولوئسملا مه نمو -
 تسيل ىنع كتيلوئتسمف ..تنأ ىتح ..ىنع لوئسم اديآ ىل

 ..اهي عربتت كنكلو ..كيلع ةضورفم
 : ىفتخت هتماستبا تأدب دقو ءرارصإ ىف لاق
 ترهشأ اذهل انع نولوئسم سانلا لك نأ تضرتفا دقل -

 ..هتقفاوم مدع نلعيو دحأ ضرتعي ملف ..كل ىنأو ىل كنأ مهنيب
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 : نكت اهنأك تلاق

 وأ ةقفاوملاب انيلع اونضي ىتح اننورقتحي مهلعل -

 ةفوشكم ةروع اننأك ..انيلع ةجرفلاب نوفتكيو ..ضارتعالا
 ىلإ عفترن ال اذامل ..اهب نوردنتي ةيلسم ةجرف ىلإ مهدشت
 ..اننارق دقعيل نوذأملا ىعدتسن مهاوتسم شيعنو مهايند

 :«يففش نع ةكماستيا تفتخا نكو ةذح ف لاق

 أجل اذامل نيفرعت له ..مهاوتسم ىلإ ضفخنن نأ نيدصقت -
 ..ةأرملاو لجرلا نيب عمجت تاءارجإو نيناوق عضو ىلإ سانلا
 ..هللا رمأب مكاحلا تاطلس هل الوئسم افظوم مهل اوصصخو
 ..ضعبب مهضعب مهتقث اودقف مهنأل كلذ ..نوذأملا وهو

 ..شغلاو عادخلاو ةميرجلا ضارتفا ىلع موقت ةايحلا تحبصأو

 مهنأك ءاسنلا لكو لاجرلا لك دييقتب اهورصاحي نأ اولواحف

 اوشيعي نأ بجيو «مهتدارإ ىلإ نانئمطالا نكمي ال ..رارشأ مهلك
 الو ..درفلا ةدارإب فارتعا كانه دعي مل ..نوناقلا ةدارإ تحت
 ..ىناسنإلا بحلا ىلع موقت نأ نكمي ةدارإلا هذه نأ ضارتفا

 ول روصتأ ىنإو ..ىناسنإلا قدصلاو ..ةيناسنإلا ةراهطلاو

 ىف فظوم ىلإ أجلأ ىنأك كيلع ىنارق دقعيل نوذأملا تيعدتسا

 هنم ىرتشأل وأ ..اهبكرأ ةرايس هنم ىرتشأل تارايس ةكرش

 ىل ظفتحي زاجاتوب ىرتشأ وأ ...هلكآ ام ىل نوصت ةجالث

 ابك اهيلع ىلا كلا: راخلا "جشوي

 نئمطي الو قثي ال امهنم الك نأل ىرتشملاو عئابلا نيب دقعلا

 ”يث كليك و كب: طوول نوانألا ىلإ اهلا نر ..ذل ىرخألا ىلإ
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 طارق ةايحلا 23:

 اننإ ..رخآلا ىرتشي وأ رخآلل هسفن عيبي نم اننيب سيل

 طابترا ىلع موقت ةدارإ ..اندحو انتدارإ ةوقب ناطبترم

 نع ىتح عسوأ امهتيرح ..ةرح ةيصخشب امهنم لك نيتيصخش
 ىلإ ليخي ..ةيرحلا هذه باصتغا وه نوذأملا ةمهمو ..نوناقلا

 اهنم عنصي هنأك اهفليو هرتفد نم ةقرو دشي امنإ نوذأملا نأ
 ..ساطرقلا اذه ىف انب ىقليو نينثالا نحن انعفري مث ..اساطرق
 نإ ل عا وؤلا:دقع ساطرفق نلكاذ انيلك انكايخ: نقيل
 شيعن اننإ ..جاوزلا ساطرق لخاد تنأو انأ شيعن نأ لمتحأ

 نيو ذاته ىلا ةجامت ىف انينلودافتدازإ ءاهس نق نيفاطنماوارخا

 فيس تحت انباقر عضيو ..ضرألا تحت انتدارإ ربقي ىعرش
 ..هب انددهي هنأك نوناقلا

 راوشم نم حيرتسي هنأك هسافنأ رفزي وهو تفأر تكسو
 : اهسفن ثداحت اهنأك ةّيلع تلاقو ..ليوط

 ..لالحلا وأ مارحلا شيعن له -

 : هتارفز لالخ نم تفأر لاق

 مهتيرهاجت ال ىتح سانلا نع هيفخن ام وه مارحلا نإ -

 هللا يبصخت 7 ننال ىمانلا نزع يفت نمتوشا ةيدمتشمي

 ..لالحلا ىف شيعن نحنف
 : اهتارفز عم ةهئات تلاق

 لالحلا نإ ..سانلا ةيقب نود هب درفنن ام سيل لالحلا نإ -

 لجر نيب عمجت ال سانلاو ..هنوشيعيو سانلا هب فرتعي ام وه

 ..نوذأملا دي ىلع بوتكم دقعب مهعمجت ىأ ..اعرش الإ ةأرماو
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 : همالك ديدرت نم قهز هنأك لاق

 ةازملا هذه ةدازإو نحيولا اذهةدارإ ليك ةوداملا نإ

 ..سانلا نيب اهراهشإو اهنالعإب انتدارإ انلجس دق نحنو

 : ةلينقلا ىقلت نأ تررق اهنأك تلاقو هيلإ اهينيع تعفرو

 ..لماح ىنإ تفأر -

 ةأجافملا ىف هاتو ءىجوف هنأك ةشهدلاب اهينيع هجاوو
 ..تفج دق هءامد نأك هيتفش هب للبي هناسل جرخأو ..ةهرب

 نم ففخت ةماستيا هيتفش تلعو هيعو داعتسا نأ ثيل ام هنكلو

 : اهلطخم لاه ::ةاحافملا ةمّوضص
 انا مهدات لق: عيطحم لفتح
 : اهتاملكر هقؤقت اهذاكو تلاق

 ابأ نوكت نلف نوذأم دي ىلع ايعرش اجاوز جوزتن مل اذإ

 نوف انيكك ازد اال وهو: ان ولوعم لتقسيم! انا قوتكا قلو
 التاق نوكتس ...هلتق نع ةلوئسملا ىدحو نوكأ نلو ....ىنطب

 نيالا نحن اكديلو: وهف :ةيفس
 : ارئاث تفأر حاصو

 ..نينثالا نحن اننبا هنأ فرعيس هلك ملاعلا نإ ...هلتقن اذامل -
 ..تفأر ..هيبأ مساو ةّيلع ..همأ مسا هداليم ةداهش ىف بتكنسو

 فارتعالا ىفتكي.عاوذلا دقع زازبإ ضرفت ل كلديلا ةداهشو
 :ةيولوم تاحتإ مكلازاتألا ةدازإت

 : ءاكبلاب مهت اهنأك تلاق

 مث ..مارح نبا هنأب سانلا همهتي نأب ىدولوم ىلع فاخأ -
 تتفق
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 هب نيدي ىذلا عرشلا امهعمجي ال نيدلاول دلوي نأ هينذام
 انسل اننأب كعانتقا ىف دلوي نأ لبق هيأر ذخأت مل كنإ ..سانلا

 ١ انيلع طخاس وهو ايندلا شيعي دقو ..عرشلا اذه ىلإ ةجاح ىف

 لك رظن ىف امارح امثإ هب انئثج اننآل انلتقي ..نينثالا نحن
 ْ ..سانلا

 ..انلتقيو ايندلا ىلإ جرخي نأ لبق هلتقنلف
 : ةيلع ةهجاوم ىف فعضي أدب دقو تفأر لاق

 . ةرئاث ةيلع تحاصو ش

 رصت اسم هب رربت ىذلا مالكلا اذه عامس لمتحأدعأمل- |

 لاجرلا ناك دقو ..ةجوز تسلو ةيراج كل نوكأ نأ نم هيلع

 | هذهب سانلا مهل فرتعيو ..ىراوجلل مهتيكلم نونلعي « نامز »

 | اذهل ةكولمم ةيراجك اهب نوفرتعي ..اهنالعإ درجمب ةيكلملا

 ١ نكلو ..تاجوزلا ايند ريغ ىرخأ ايند ىف اهنوعضيو ..لجرلا |

 ١ ةجوز «هنبا مأ نوكت ىتح ..تاجوزلا ايند ىلإ اهلقنو ..ةجوزك |

 ..تاجوزك نهب فرتعي ال ىراوجلا نإف ..ةيراج درجم ال

 ىدولوم ىلع ضرفأ نأ لبقأ ال ىنكلو ..ةيراج كعم شيعأ نأ |

 نبا وهو الإ شيعيو دلوي نأ نكمي ال ..ةيراج نبا نوكي نأ

 ..هةجور

١ 
1 

/ 

1 ١ 1 

 80 501 88 !؟ اذه لك كرتأ نملا#



 ىف تخرص ةّيلع نكلو الداجم اهيلع دري نأ تفأر مهو
 ..ههجو

 موقتل اهب دعو ةنالبلا نينسح مأ ىلإ بهذاو نآلا مق -
 اهيلإ بهذأ نأ ديرأ ال ..ىنطب ىف ىذلا نينجلا لتق ةيلمعب
 تنأو نينجلا اذه ىنطب ىف تعضو ىذلا تنأف ..ىدحو

 لوكا
 انكقاو ماف مث تدادح وهو ودعت نلط فاز سار ططقسم

 : الئاق جهني وهو اجراخ اطخ مث هيدي نيب ناك ىذلا دوعلا ىقلأو
50200 
 ..تفآر جرخو

 ..اهينيع رصعت اهعومدو اههجو ىلع ةيلع تطقسو
 هع

 ةبجلا ىدتري لجر هتبحصبو تيبلا ىلإ تفأر داعو
 قاروألل اريبك ارتفد لمحيو ةمامع هسأر ىلعو ناطفقلاو

 ..ءايرغلا نم نانثا هتحبصبو
 ىلع ةخراص ةشهدلا تقلطناو مهل بابلا ةيلع تحتفو

 ..اههجو
 ؟ ءالّؤه نم

 ..ةملكب قطني ال تفأرو

 ..اوسلجو اولخدو

 حنرتي اهناسلو ..ةّيلع ىتفش ىلع ةعساو ةماستبا تقلطناو

 تي جيجا

 ا !؟ اذه لك كرتأ نمل *# 8 ٠١5



 نوذأملا هنأ كش ال ..تمص ىف درغزت اهنأك ملكتت نأ نود

 .ةةناطمو

 : خيشلل لاقو هبناجب اهسلجأو اهدي نم ةّيلع تفأر دشو
 دلل كرت ىلع ادخل تناقش (ي نايكفتا

 عقوو «جاوزلا دقع لجسيو «منرتي ذخأو هرتفد نوذأملا حتفو
 رخآ ىف ةفقاو تفأر مأو ..نيدهاشك هعم ناذللا نابيرغلا هيلع

 :اهفاعأ فرحت اذام فرد هل ارناك ةقزاف ننام ةفرغلا

 ال نأك ةعيرس تاملك دعب اوجرخو هعم نمو نوذأملا ماقو
 بعلو ريع تاو لولو

 ردص ىلع اهسفن ىقلت نأ تلواحو اهتحرف نم ةّيلع تزفقو

 كرت ىذلا نككلا ىلإ هنو وفوز ىف انوه ا ةقكلو : تقاو
 ىف اهلعجيو هعباصأ نيب اهفلي ذخأو هنم ةخسن ذخأ ..نوذأملا

 تحاصو ..طئاحلا ىلع هقلعو ساطرقلا ذخأ مث ..ساطرق لكش

 : ةكحاض ةيلع

 ؟ لعفت اذام -

 ناره نه ىلخت ل: ةرقان »نادينا اهيهترح لاك

 انايقزب نأ يحق نقيفت اكحيعص| نقلا ايقدلا (ةزغإ ضإع

 :عاوزلا نئاطرق.- ساطرقلا اذه ىف تحبضا

 : حرم ىف صقرت ةداعسلاو ةكحاض ةّيلع تحاصو

 ساطرقلاو ..اهيف شيعأل اهيلإ تلخد ايند لمجأ اهنإ -

 ..ىتامح عاسيو ..انءانبيأ عاسيو ..انأو تنأ انعاسي ..عساو

 ..انل هللا هديري ام لك عاسيو
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 : هناضحأ ىلإ هيعارذب اهذخآيو اهيلإ ريدتسي وهو لاق
 ام لكو ..كدحو كب ىنعمجي اساطرق اهب سحأ ال ىنإ -

 سيطارق اهلك ايندلاو .. سيطارق ىف هميقن نأ ىلإ جاتحي انادع
 ساظوف و ب نسمزتلا ةعان تايرغ' قه ةةقلعلا' نووطارقلاك ةقلعب
 ندفو 4 و رلاس | زدنا :ساط رشو  قوتبلا نياطوقو هولا
 انو الإ نيلطا وعامل: كلو «ساظرتا الي شيعأ نأ لواخأ تنك
 ةيقب عمج ىف ًادينس اهدعبو ..كب ىنعمجي ساطرق لخاد
 :.نمطارقلا» ةلمحم ةيرط رخأ انو شيع انو. نسطارقلا

 ىهو ..هيتفش نيب اهسفن تقلأو ..همهفت نأ ةيلع لواحت ملو
 الإ العف لمتكت ال ةايحلا نأك ..رثكأ امهنيب صوغت اهنأك سحت
 ..ساطرق لخاد
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 هناك نسسني يسرحسفلا لداكع ههبعأ نقل
 ام لك فسلفي حبصأ ..طقف ىعامتجا فوسليف

 عضي حبصأ لب ةايحلا رهاظم نم هب طيحي |
 ىذلا عمتجملا دارفأ نم درف لكل ايفسلف اريسفت

 نم ايندلا ىلع لطي حبصأو ةمقلا قوف عفترا دقل ..هب طيحي
 دحاو درجمك اهيف شيعي وهو هاري نكي ملام اهيف ىريو « هتحت
 ..ايندلا هذه لهأ نم

 درفلا نأ وه .اهفشتكا ىتلا ةيفسلفلا ءىدابملا نيب نم ناكو
 لك اهعم ريغي نأ بجي هنإف هتشيعم تاداع نم ةداع ريغ اذإ

 رئاجسلا نخدي درف ررق اذإ ..الثمف ..هيف شيعي ىذلا عمتجملا
 ىذلا عمتجملا لك نع دعتبي هسفن دجي هنإف نيخدتلا نع علقي نأ
 وه سيلو ..نونخدي هدارفأ لك عمتجم وهو ..هب طيحي ناك
 ..نخدي أدب ذنم هيف هسفن دجو هنكلو عمتجملا اذه راتخا ىذلا

 9 5١ 8 !؟ اذه لك كرتأ نمل اه



 لك لمشتو اهب دلو ناسنإلا زئارغ نم سيل نيخدتلا نإف |
 دقو ..عمتجملا ىحاون نم ةيحان نم ةبستكم ةداع هنكلو ..سانلا

 رهظم ىلإ هلثم لصي ىتح هدلاول اديلقت نيخدتلا أدب دق نوكي

 ىف وقيس قينلا ةكافدسأل انييلقت نا: ةوقلا و ةملظقلا رهام وه
 :.ةركلا ةلؤحرلا رهاظم لامكتيلا ىف مهكراجم يد تويكقلاا
 ..نينخدملا نم هلك عمتجم طسو شيعي هسفن درفلا اذه دجيو |

 اذه: نع نيرتغ هينقح دحر نص متفاو نيفتوحلا اهواك اذإدف
 لازي ال ىذلا هيبأ نع ىتح ابيرغ هسفن دجي لب ..عمتجملا |

 رهاظمو ةيلقع عم لماكلا بواجتلا هدقفت ةبرغ اهنإ ..نخدي

 نينخدملا ريغ نم دارفألا ضعب ىري وهو ..نخدملا عمتجملا

 ءابرغ مهنأك مهلك مهاري هنكلو ..نيخدتلا عمتجم ىلع نوددرتي

 دقف ..هيخأو خألا نيب ىتح ..عمتجملا اذه اليوط نولمحتي ال

 دعابتلا ضرفي عقاولا اذإف نخدي ال رخآلاو نخدي امهدحأ نوكي

 ..رخآلا اهيف شيعي ال ايند ىف شيعي امهنم الك نأكو امهنيب

 هفادهأو هقالخأو امهنم لك ةيصخش نيب لصفي دعابت ىهو

 ..ةايحلا ىق هيولسأو
 دوعت ىف نسل فانقتكا ةلزانكتم ىلإ ةفقسلف هن كلم دقو

 درجم وه امنإ « ناسنإلا ةزيرغ ملاعم نم سيل هنأ مغر نيخدتلا

 وهو ..هي هسفن عنقأ امب فشتكاو ..تاداعلا نم ةداعل باستكا

 نع ةجراخ ةيبنجأ تاعمتجم ديلاقت ىلع دوعت وه نيخدتلا نأ

 ىف راشتنالا اذه لك رشتني مل نيخدتلا نإف ..ىرصملا عمتجملا

 لثمي حبصأو ..ىناطيربلا لالتحالا دعب الإ ةيرصملا تاعمتجملا
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 :عمتكملا ناز عقدتاو ::ئزنطقإلا ةوق نهاظنم نم ارسوظم'|

 | عمتجملا لثمت تناك ةشيشلا نأل ..ةشيشلا نيخدت وه ىرصملا |

 | ام راثآ نم نييرصملا ءامدق هفلخ ام لك ىف سيئف . جراخلا |

 اذه نع علقي نأ ادبأ هلاب ىلع رطخي الو ةزوجلاو ةشيشلاو |

 .نمحلا ئظاعت دوغتا وه مهملا اننإ ,.نيكدتلا

. 

 نكدي اهنك اونكدو ناي ووظلا انه: ناستكا خولؤاشتم ىوبقنا

 | عمتتجملا ىف رشتنملا ناك ىقتاظيربلا لالتخالا لبقو ::زيلجتإلا

 ملا مقننا كلذل وو ةنكوتتت] ةوفلا و فطحل نه اظم نم | رهلقم

 يك ةسحشلا خيهرتي نوظلل اذه نابع ةلواشم نلإ :فادقلا

 نم رصم ىلإ تءاج اهنأ دبال ةزوجلا ىتحو ..كارتألا اهنخدي

 ارشتنم ناك اهنيخدت نأو « ةزوجلا نوفرعي اوناك مهنأ تبثي
 ..مايألا هذه ىرصملا عمتجملا لخاد اهراشتناك مهنيب

 ضرعيو « ًاليوط ثدحتي نأ نكمي ىسرجهلا لداعو

 ' سيل نكلو ..رصم ىف نيخدتلا راشتنا لوح هتفسلف ليصافت

 رئاجسلا نيخدت ىف طرفي هسفن وهو ..نيخدتلا وه مهملا

 ةعماجلا ىف بلاط وهو ىلوألا سأكلا برش هنأ ركذي وهو

 ' ناكو ..هيداني نأ دوعت امك لبلب ىأ ..ليبن هقيدص هبحصي ناكو

 :٠ ساكلا اهل هدقو ةكيسولا اذه ايويتم نينكا ةزدوحا ءانع زك

 سأكلا تحتف دقو ..ءاشعلا لوانت لبق امهتيهش محتفت اهنأ ادكؤم

 | اهيف فكت ال ةرهس امهقيدص عم ايضقو ..العف امهتيهش
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 اهنأك ةيرقبع نع نلعت اراكفأ تناكو ..راكفألا نولوانتي اهتليل
 اوناتك ىلا: مهاولا ةنيشاومن نف' ةارس نعو ::ةنوفام فاك

 سيل وهو اهتليل لداع ىهتنا دقو ..هل نيملستسم نوشيعي
 ىف هقيرط ريسي هنإ ..اناركس هرابتعا نكمي الو ..ارومخم
 ال وأ , ةذاش ةملك ىأ هيف سيل امالك لوقيو ةيداع تاوطخ

 ..اهيعي الو اهدصقي

 نع ثحبلا نادمعتي لبلب هقيدصو وه حبصأ اهموي نمو

 ىأ ىف اهادجي وأ ةليل لك اهنع اثحبي نأ ادوعتي ملو ..سأكلا

 ىلإ هدي دميف انايحأ هتوهش هبلغت لبلب ناكو ..اهناديري ةليل
 مرحيو تيبلا ىف هوبأ اهب ظفتحي ىذلا رمخلا تاجاجز أبخم
 هل اهاك ليل نصي .«ةتسنوززف نكاذي' ايلاظ لازي ل ةحأل اهكمت هئيا
 ةدهلاو نياك ةرجكاذلا نلإ ناذؤهي مث ةلداع هقيدسل ساكو

 ..اهلوعفم ال رمخلا قاذم ناديري امهنأك ..امهنم لكل

 دجوو زايتماب اجرختو ..ةعماجلا ىف امهالك اجرخت نأ ىلإ
 ةليل لك ناعمتجي احبصأ دقو ..ايدجم افرشم المع امهنم لك

 ىلإ نيوعدم نانوكي وأ ..امهنيب رمخلا ةجاجزو لبلب تيب ىف

 احبصأ دمعت نودو امهنإ ..اضيأ ةجاجزلا امهل مدقي قيدص
 مهعم ةرهتنلا ةابضق نول نيذلا ءاقدضألا ايتافك: ناراكقن
 لبلب لبقتسي نكي مل هسفن لداعو ..ةجاجزلا مدقي مهنم لكو

 « تاجاجز هتيب ىف سيلف . ءاقدصألا هيلإ وعدي الو تيبلا ىف

 نم اسجر اهدوجو درجم ربتعيو « اهميدقت ةدشب مرحي هوبأو
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 ليمجلا درو ةلماجملا بجاوب سحأ املك حبصأو ..ناطيشلا لمع

 ةماعلا قدانفلا وأ لاحملا دحأ ىف سأك ىلإ هءاقدصأ وعدب نأ

 مل امهنكلو ..ةدحاو سأكب نايفتكي لبلب وأ لداع دعي مل اعبطو

 امهنإ ..اثالث رشكألا ىلع وأ ناسأك ..طارفإلا ىهتنم ىلإ الصي

 هيعو امهدحأ دقفي ىتح رمخلل مالستسالا دوعت ىف افرسي مل

 ..هنازتاو

 تناكو ..ىلايللا تاسلج امهكراشت لبلب تخأ ةريهش تناكو

 نإ ..نيتنثا وأ اسأك برشت ءارذع لازت ال ىهو اضيأ ىه

 ..ةلئاعلا هذه ديلاقت ىف اهب فرتعم سوؤكلا

 ال امهبح ناك اميرو ..ةريهشو لداع نيب بحلا عمج دقو

 دشأ اناك امهنكلو ..هيلإ سأكلا امهعفدت مل وأ سأكلاب هل ةقالع

 نأ دعب هنع ريبعتلا ىف ةأرج دشأو بحلا اذهب اساسحإ

 ..ىلوألا سأكلا افشتري

 ..اجوزت دقو

 امهعمجت سأكلاو , ةجاجزلا نم ادبأ ولخي ال امهتيب حبصأو

 ةوعدلا اهجو دق نانوكي وأ لبلب امهعم نوكي دقو ..ةليل لك

 سأكلاو ةجاجزلاو ..امهدحو ىلايللا بلغأو ..ءاقدصألا ضعبل

 سيساحأو رهاظم لك نإ ..امهترهس ءايحإ ىف ناكراشت امئاد

 لك ةوهش نإ لب ..سأكلا عم الإ زكرتتو عمجتت ال امهنيب بحلا

 الأ ادوعت امهنأ ىتح ..سأكلا عم الإ قلطنت ال رخآلا ىلإ امهنم

 نم سأكلا هكرتت ام امهعمو الإ رخآلا ةلبق امهنم لك قوذي

 ىتفش ىف اسأك لبقي امهنم الك نأك ..هافشلا ىلإ قلطنت ةحئار
 امس
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 ناطرفي امهكرتت ال ىتلا امهتعيبط نم ريغي مل اذهو ..نبجلا وأ
 ىلإ انانحأ ناانميو امينه لكل .ةاحاك فم تاكل لوانش ىف
 امهدحأ نوكي نأ ىلإ الصي نأ نود ..عبرأ ىلإ وأ سوؤك ثالث
 :!ىراكشلا قايد ةلاخ ف

 هتجوزب ةداعسلا ىهتنم ىف ىهو تاونسلا ترم دقو

 حبصأ هركف لكو ..ةعرسب هحاجن ىنبي هنإ ..هلمع ىف هحاجنيو

 رظتني ال هسفن دجو مث ..حاجنلا نم ديزم قيقحت ىف ازكرم
 انايجا ةتإ فجور عم شاكلا اهنالخب ةفيمعت ىلا مانملا تاعاس
 اهيلإ هوعدتو ةريهش هتجوز اهب هركذت نأ ىلإ سأكلا ىسني

 2, سأكلا طقتليو دوعيو ..ايصخش ىه اهاسن دق هنأك ةخراص

 نأك سحي أدب ..هدوعت ىذلا لابقإلا ىهتنم ىف سيل نكلو

 : هحاجت اهي ققفلي ىتلا هتاعورشم ىلع ةركف قيكرت نعمت اعلا
 هنا لب رسوب تاعابسم لك يف ةلقم لك ةهاخ تفتيكأ لاو
 ةيقب عمو « لبلب هقيدص عم سأكلا تاسلجب قيضي حبصأ

 ..مهعم كحضي ىتح اهب هنوفذقي ةراجحلا نم عطق اهنأك

 ؤ ..اهب لخي نأ عيطتسي ال ةتباث ةيلئاع ديلاقت مرتحي
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 رارمتسا نإف ..هيلع رطيست تأدب ىرخأ ةلاح هتمهد نأ ىلإ

 ىف حجن املكو ..هيلع هللا لضفب هرعشي أدب هلمع ىف هحاجن

 مث ..هلل اركش ىلصي نأ ىلإ ىوق عفادب سحأ عورشم قيقحت

 ىلصي ال اذامل ..ةالصلا ةضيرف ءادأ هلامهإ نع هسفن لئاسي أدب

 نودؤي هتلئاع دارفأ لك نإ ..سمخلا تاولصلا لكو امكئاد

 ريكألا هوخأو ..ىلصت همأو ..ىلصي هويأ ..ةلماك ةالصلا

 ءادأب ةكسمتم لازت الو ةلفط تناك ذنم ىلصت هتخأو ..ىلصي

 ةلئاعلا ىف هدحو وه ناك ..تبجنأو تجوزت نأ دعب ةالصلا
 ءادأ انايحأ ىعدي ناك ..ةالصلا ىلع بظاوي ال ىذلا اهلك

 ءادأ عفاودب ادبأ هسفن لغشي ال هنكلو ..هدلاول ءاضرإ ةالصلا

 هذه تناك امير ..ةلئاعلا دارفأ نيب ديحولا رفاكلا هنأك ..ةالصلا

 عزاون ..هبابشو هابص ىلع رطيست تناك ىتلا عزاونلا ىدحإ

 هنكلو ..نيدلا عزاون نم صلختلا ةيرح ىتح ةيرحلاب قالطنالا
 ءاهنم صلختتي ال اذاملف ..عزاونلا هذه هيلع رطيست ال نآلا

 ىف مايصلا ضرف ىدؤي هنإ ..ةالصلا ضورف لك ءادأ ىف أدبيو

 ىلع اضيأ هسفن دوعي ال اذاملف . دوعتلا مكحب ناضمر

 ىلإ هعفاود نأ لب ..العف ةالصلا ضورف ىدؤي أدبو ..ةالصلا

 هنإ ..ناضمر مايص ىلإ هعفاود نم ىوقأ تحبصأ ةالصلا

 لامكتسا ىلإ هلوصو مكحب ىلصي هنكلو . دوعتلا مكحب موصي

 ..هيلإ هتجاحو هيلع هللا لضفب هناميإ
 ةريهش هتجوزو ..تيبلا ىف ةالصلا ضورف ىدؤي ناكو

 هتجوزتو هتبحأو هتفرع دقل ..ةرخاس ىهو هيلع َدِجام ىلإ رظنت
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 وأ ةذاش عزاونل باجتسا هلعل ..هيلع َّدَِج اذامف ..ىلصي ال وهو
 ال هنإف هنونج وأ هذوذش اهقلقي ملو ..نونجلا رهاظم نم رهظمل
 ًأدبت نأ اهيلع ضرفي نأ لواحي ال وهو ..اهلوح نم صقني ءىش
 اهمهدي نأ ىلإ اهكرتي هنإ ..ةالصلا ضورف ءادأ ىف ىرخألا ىه
 2, هتجوزتو هتبحأو هتفرع دقل ..ةالصلا عفاد ىرخألا ىه

 ىلإ بحلا اهعفد اميرو ىلصي حبصأ هنكلو , ىلصي ال امهالكو
 هعم فقت ىتح ..هتالص ىف هدحو هكرتت ال ىتح هعم ىلصت نأ
 ىلاعتو هناحبس هئاضرب امهلمشيو اعم امهكرابيل هللا ىدي نيب
 قيقحت ىلإ اهعفدي ءىش ال نكلو ..ىنمتي ناك اذكه ..اعم امهو
 : هللا نم ءىش ىلإ ةجاح ىف تسيل اهنإ ..هعم ىلصت نأب هتينمأ
 ..ايصخش وه هنم ءىش اهصقني الو

 .. اهصقنت مل سأكلا ىتح

 هيف ريغت ام لكو ..ءاسم لك اهجوزب اهعمجت سأكلا لازت ال
 ايفتكم ءاشعلا ةالص ىلصي نأ دعب الإ سأكلا برقي دعي مل هنأ
 متنأو ةالصلا اوبرقت ال نأب رمألا هسفن ىلع ضرفي نأب
 ىتح رمخلاب هيتفش للبي نأ دعب ةالصلا برقي ال هنإ ..ىراكس
 الإ سأكلا برقي ال وهف كلذل , ناركس حبصأ دق نكي مل ولو
 ..ةالصلا ضورف لك ىدؤي نأ دعب

 الايقإ دادزت ةريهش امنيب ..سأكلا نم اروفن دادزي هنكلو

 نأ ىلإ ..اهيف اهسفن قرغت اهنأك تحبصأ ىتح سأكلا ىلع
 هسأك امهنم لك مامأو اهعم سلاج وهو رخآ رطاخ هل رطخ
 : هيحب ناقربت نينيعب اهنضتحي وهو امستبم لاقو
 تحدإ
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 شارف ىف ماننو ..دحاو تيب ىف شيعن ز اننإ ..ةريهش -

 ..ةدحاو سأك

 : اهدي ىف اهسأكو مهفت ال اهنأك ةشهد ىف تلاق

 ؟ دصقت اذام -

 : بحلا نم ديزمب اهفلي وهو لاق
 تنأ ..ةدحاو سأك نينثالا نحن انل نوكي نأ دصقأ -

 اهنأك سأكلا ةفشر نإ ..رخآلا نع هدعبت سأك انم لكل نوكي

 ..ةدحاو سأك يف تاسمهلا انعمجتلف ..ةسمه

 بعلت ةديدج ةبعل تدجو اهنأك ةيلاع ةكحض ةريهش تقلطأو

 هسأك ىلإ اهدي تدمو .ءاهمامأ نم اهسأك تدعبأو ..اهب

 هيتفش ىلإ اهب اهدي تدم مث ..اهتفشتراو اهيتفش ىلإ اهتعفرو
 .اهنم ةفشر رخآلا وه فشتريل

 دقف ..رمخلا لقث اهنع ففختس ةركفلا هذه نأ نظي ناك دقو

 ..شارفلا ىلإ اهوعديو هددحي ىذلا تقولا ىف ةياهنلا

 نم ففخت تحبصأ ىه الف ..ديري ام ققحت مل ةركفلا نكلو

 نأ لبق سأكلا ىلإ اهدي دمت اهنإ ..ةدحاو سأك ىوس امهل دعي

 بيب
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 هكرتت نأ نود هديرت ام اهفوج ىف بكستو ..اهيلإ هدي دمي

 ىتح رظتنت ال دقو سأكلا هيطعت مث ..هديرت اميف مكحتي

 نياكلا نيمحرك وأ نايتس لإ هن كتكو وهو اقم قلتو

 ىف اهبكسي نأ نود اهيف امب هيتفش للبي نأب ىفتكيو . هيلإ

 الف برشي لازي ال هنأ ايعدم هدي ىف اهب اظفتحم لظيو ..هنطب

 ..اهيتفش ىلإ سأكلا دشتو اليوط هلهمت

 ..اهنامدإ نم ففخي نأ هنكمي الو

 وهو ..هديري اميف هلياحتو هددرتل هسفن ىلع راث اريخأو

 هسفن ىلع ولو اهمرحي نأ ..رمخلا بارش نع علقي نأ ديري
 هيتفش اهب للبي ىتلا سأكلا نم تافشرلا هذه ىتح ..هدحو

 ىرهتو هءاعمأ هلعشت رانلا نم تافشر اهنأك هيعتت تحبصأ

 فينع ملؤم عادصب اهبيصتو هسأر ىلإ عفترت مث , هتدعم

 برش لمتحي دعي مل هنإ ..ىلاتلا مويلا حابص ىتح رمتسي
 ةريهش هتجوز تءاجو تايسمألا ىدحإ تناك نأ ىلإ ..رمخلا

 دمو ..هيناجب سلجت ىهو امهنيب اهتعضوو سأكلاو ةجاجزلاب
 هلع :نفرألا نلعاهم ىقلا مق: نياكلا طفلاو هدك

 : خرصي وهو ... سأكلا تمطحتو

 نارا نل يره ذامك موتك ىدلا لدعك ساكلا كوتا ةلرخ
 كلا

 2, اهلوهذ نم تصلخت مث ..لوهذ ىف ةريهش هيلإ ترظنو
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 : دورب ىف تلاقو
 ْ ..ةرح انأو ..رح تنأ-

 ١ رمخلا اهيف تيص ىرخأ اسأك تطقتلاو اهدي تدم مث

 ..ةدحاو ةعرج ىف اهيف ام لك تبرشو اهيتفش ىلإ اهتعفرو
 | ..هادحتتو هظيغت اهنأك |

 لمي اميق»يلقي اكانم اجيشم: نقلا يشر ةلاللا ذك ننككو
 نود روطسلا ىلع هينيعب لطيو قاروأ وأ فحص نم هدي ىلإ

 وأ ..هيلإ عمتست نأ لواحي ىيدارلا حتفي وأ ..ائيش اهنم أرقي نأ

 نأ نود همامأ ضرعي ام هينيعب عبتتي نأ لواحي نويزفيلتلا
 اهبصت مث سأكلا ألمت اضيأ ةتماص هبناجب ىهو ..ائيش ىري
 ال ىهو شارفلا ىلإ هنع ةدعتبم تماقف تفتكا نأ ىلإ اهفوج ىف

 ..ةتماص لازت

 اهكرت نأب اهتمدص اهنع ففخي نأ بجي هنأب سحأ هلعلو
 هعارذ دمو شارفلا ىلع اهب قحلو ماقف ..اهدحو رمخلا برشت

 ىتح اهيتفش ىلع هيتفش عضي نأب مه نأ ام نكلو ..اهنضتحي
 مشي ال ناك دقو ..رمخلا ةحئار ..اهنم ةقلطنملا ةحئارلا هتمهد

 سفن اضيأ وه هنم قلطنت اهلثم رومخم وهو ةحئارلا هذه
 لمحت عطتسي ملف رمخلا برشي مل وهو ةليللا امأ ..ةحئارلا

 ىهو ..هب فصعت ةهيرك ةعبوزك اهب سحي هنإ ..اهتحئار
 ..ةايحلا دقف تيم هافش امهنأك هيتفشب سحت اهنأ ..اضيأ

 ةريهش تحبصأ ىتح دعايتلا نم ديزم عم مايألا تضمو

 ا
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 هنأك ىنمتي وهو ..نويزفيلتلا دهاشي وأ أرقي ىرخألا ةفرغلا
 ميرحتو رمخلا عنمب ارمأ ةيرصملا ةموكحلا ردصت نأب ملحي
 ال ىرخأ ًانايدأ رصم ىف نكلو « مالسإلا رماوأل اقيبطت هدوجو

 ىنعي ال ميرحتلاب رمألا اذه رادصإ درجمو ..رمخلا برش مرحت
 لابقإلا نم للقت ةيعامتجا ةفص ضرفي هنكلو , دحأ برشي الأ
 هنكلو « هيلع ضقي مل شيشحلا ميرحتو . رمخلا برش ىلع
 , لقألا ىلع ًاقيض شيشحلا لاجم تلعج ةيعامتجا ةفص ماقأ
 دقو انيك اش ناك ولا وح ضاحتس هنأ ركنريوف عا كح
 هب ءىبتخي ارس اهبرش حبصي نأ ىلإ اضيأ رمخلا ميرحت ىدؤي
 نكلو ..نوبراشلا هب ىهابتي اينلع ارهظم سيلو نوبراشلا
 نقاب وذ ىف نوما 5 دسلا لولا نا نه انيانبا ةلكشلا
 ىلإ برقأ ةكرعم ىف لخدت رمخلا مرحت ىرخأ ةلود ىأو
 هداهم جرف فلكرف رمشألا اكيدما فموس نأ قسم كقاور# بولا
 تنصت : ىلا ا وذلا نك مهدات نمكلا ةقايدرم تاو كوكا
 ةيكيرمألا ةلودلا ةميزهب كراعملا هذه تهتناو ..هردصتو رمخلا

 رمأ ردصي نأب ىنمتي نأ ىف لمأ ال ..رمخلا ةحابإ ىلإ تداعو

 ..ةريهش هتجوز ىلع هضرفي ىتح رمخلا ميرحتي
 ىف تسيل اهنإ ...تجوز ءافتخاب ةليل تاذ ءىجوف نأ ىلإ

 نايكو هلك ثوبلا ىف تسنل ::اهضاك يردشت ولولا هقول
 رجه نأ دعب ترحتنا دق نوكت نأ نكمي ال ..تبهذ نيأ ..نجي

 لك ىدل اهنع لأسي ذخأو نوفيلتلاب كسمأو ..اهعم سأكلا ىلايل

 ..هعم برشت ..هعم اهنإ ..اهيخأ ىدل اهدجو نأ ىلإ مهفرعت نم
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 دارفنالل ملستست نأ عيطتست ال اهنإ ..ةطيسب اهتجح تناكو

 ىهو شيعت نأ تررقف برشي اهوخأو ..اهسأكب اهرمع لوط

 ..هعم برشت

 ىتأي نأب اهاخأ عنقي نأ لواح دق ناك نإو . ملستسا دقو

 نكلو ..كانه ال انه سأكلا هتجوز كراشيو « تيبلا هترايز ىلإ

 : اكحاض لاق اهاخأ

 دحاو ىمامأو سأك ىدي ىفو سلجأ نأ قيطأ ال ىنإ -

 بصأ ال ىتح ىنقنخي نأ ىنمتي هنأك ىف قلحبيو سأكلا ضفري

 ٠..ىروز ىف سأكلا

 سأكلا برشتل ةليل لك بهذت ..اهتايح ىه هذه تحبصأو

 هئاقدصأ نم ريثكف هدحو امئاد اهوخأ سيل اعبطو : اهيكا م

تجوز لعلو ..رمخ ةرهس ىف ةليل لك نوعمتجي
 مضنت ةريهش ه

 لاقي اذام ىرت ..ةناركس ىهو مهنيب ةرهسلا ىضقتو مهيلإ

 ملستسمملا جوزلا باصعأ بهلت ماهوألاو ..ثدحي اذامو

 ..هيحب ظفتحي ىتح رمخلا برشيو دوعي ال اذامل ..سأكلا رجهي

 مهمرحي نأ ىلإ هب نينمؤملا ىلع وسقي نأ نكمي ال مالسإلا نإ

ي نأ مهيلع بوتكملا نم ناك ول ىتح ىعرشلا بحلا نم
 اودحت

 ..رمخلا اويرشيو . ديلاقتلا

 تكرت هتجوز ..هدحو ناك ..برشي ىلايللا ىدحإ ىف أدبو

 رمخلا ةجاجزب ءاج دقو ..اريخأ تدوعت امك اهيخأ ىلإ تيبلا
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 هتجوز عم اهسلجي ناك ىتلا ةسلجلا سلجو ٠ سأكلا اهعمو
 ىلع اههضوو ىرخأ سأكب ءاج هنأ لب ..رمخلا هكراشت ىهو
 مستبي وهو ..اهنم فشرت نأ راظتنا ىفو هتجوز اهنأك ةدئاملا
 سلكي حيصأ نأ د ىلإ لضصو»ذقل .«ةسفن نيبو هنيب ارخاس
 هعمجت نأ الإ سأكلا نم ديري ال هنأ عم ..هدحو برشيو هدحو
 ىلإ ةدوعلا اهيف هسفن ىلع ضرفي ةدحاو ةليلل نكلو ..هتجوزي
 تيبلا رداغت اهكرتي نل ..اهعم اهبرشيس ادغو ..رمخلا برش
 نادعي ةعاس اهيف نايضقي اناك ىتلا ةقرغلا ىف ..امهدحو اهتيبو هنيب سأكلا عمجتس . سأكلا اهبحاصي نم نع اثحب
 ..امهشارف قوف امهعمجت ىتلا ةنجلا ىلإ لاقتنالل امهيسفن

 ..رملا برشي هنأك سحأو ..ةفشر لوأ برشو سأكلا عفرو
 , ةيناثلا ةفشرلا برشو ..سأكلا ىف ةعتم ىأب سحي دعي مل
 لمتحي دعي ملو ..هنيراصمو هتدعم ىف تلعتشا دق رانلا نأكو
 طغضي وهو هدعقم ىلع ىولتي وهو خارصلا ىف أدب هنأ لب
 نع علقي مل هنإ ..ةقيقحلاب فرتعيلو ..ةثلاثلا ةفشرلا ىف ريكفتلا درجم ىلع ٌررجي دعي ملو ..هنيراصمو هتدعم ىلع هيديب
 نيدلا ميلاعتب اكسمت الو , حالصلاو كسمتلا درجمل رمخلا برش
 لمتحي دعي مل هنأل رمخلا برش نع علقأ هنإ ..ىمالسإلا
 هنإ ..رمخلا ىقلت لمتحت هؤاعمأ ددعت ملو ضيرم هنإ ..اهيرش
 تحبصأ ىتلا مالآلا نم برهي هنكلو ,« رمخلا نم برهي مل
 هلقع ىلإ عفترت ىتح دتشتو « هئاعمأو هتدعم ىلع اهبصت رمخلا
 ىه هذه ..عادصلا ميحج نم رجفني داكي هسأر نأب سحيو
 تت بل
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 | لمتحت دعت مل هتدعم نأل رمخلا برش رجه دقل ..ةقيقحلا |

 هكسمت ىفو نيدلا ميلاعتب هناميإ ىف روطتي مل هنإ ..اهبرش

 | وهو هتكرتو تروطت ىتلا ىه هتحص نكلو . ةليضفلا رئاعشب

 هيلع حلأ ىذلا وه هلقع سيلو ..رمخلا برش نع عانتمالا هيلع

 ..ةليضفلا ايند ىلإو نيدلا ميلاعتب ناميإلا ايند ىلإ هذخأ ىتح
 | نأ ديرت ال اهنأل ةريهش هتجوز مولي نأ هقح نم سيلف : نذإ

 ةضيرم تسيل اهنإ ..رمخلا برش نع عانتمالا ىف هكراشت
 لازت ال اهنإ ..هل اهببست ىتلا ملالآلا اهل ببست ال رمخلاو ..هلثم

 ..ايندلا مومه نع اديعب ىلعأ ىلإ ناريطلا ةعتم رمخلا ىف دجت

 نإ ..رمخلا برش نع هعم عنتمت مل اذإ اهمولي نأ هقح نم سيل

 نأ عيطتسي ال رمخلا نع ةبوتلا ىلإ هتعفد ىتلا بابسألا

 ىه اهيلع ضرفي نأ عيطتسي ال ..ةريهش هتجوز ىلع اهضرفي

 ..رمخلا لبقت ال ىتح اهنيراصمو اهتدعمب ضرمت نأ ىرخألا

 نأ دعب اهبجاو ىعارتو ضيرم هنأ فشتكت نأ اهنكمي ناك نكلو

 ىتح رمخلا برش نع ىرخألا ىه عنتمتف اضيرم حبصأ
 ال

 ىعارت نأ ةلماكلا ةجوزلا بجاو نإ ..ضرملا عم اديحو هكرتت

 تسيل اهنإ ..هتلاح هعيطتست ام دودح ىف شيعتو اهجوز ةلاح

 ..سأكلا نع دعتبتل ىفكي اذهو ضيرم اهجوز نكلو ةضيرم

 تسيل اهنإ مغر اهبحي ىهو ..ةلماك ةجوز تسيل ةريهش نكلو

 ..ةلماك

 ىف هتاعاس ىضقيو هيلع فحزت ىتلا رطاوخلا هذه
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 هتحوز تافرصت لكل مالستسالا رثكأ لمحتي هتلعج اهتشقانم
 ىف هدحو هللا ةكرب ىلع دمتعي حبصأ هنأ سحأ دقو ..ةريهش

 ديزملا ءادأب هللا ىلإ برقتي هسفن دجوو ..مالستسالا ذه لمحت
 ىلصيو ةالصلا ءادأ ىف غلابي حبصأ ..نيدلا ضورف نم
 انايحأو ..دجاسملا ىف ةعامجلا ةالص ىلع صرحيو ..حيوارتلا
 له ..هسفن لأسي وهو ةرخاس ةماستبا هيتفش ىلع فوطت
 اهرمع لاوط اهنإ ..هعم ىلصت نأ نكمي ةريهش هتجوز تناك
 نكلو ةرفاك تسيل ىهو ..ةدحاو ةعكرب هللا ىلإ هجتت مل هلك
 ..ةلهجلا ةبالغلا ىلع ةالصلا ضرف هللا اب اهسفن تعنقأ اهلعل
 ةشقانملاب هللا ىلإ لصت اهنإ ..ةلهجلا ةبالغلا نم تسيل ىهو
 اهسفن عتمت نأب هيلإ لصتو ..لالحلا ضرفت ىتلا ةيعاولا
 ..ةايحلا هذه ىف اهعضوو اهقلخ ىذلا وه هنأآل ةايحلاب

 تسلج دقو هتجوزب تايسمألا ىدحإ ىف ءىجوف نأ ىلإ
 تعضو دقو . امهتايسمأ ايضقي نأ نامز مايأ ادوعت ثيح
 ىه تملستسا اهنأك ..ةدحاو اسأكو رمخلا ةجاجز اهمامأ
 فقوو ..ىرخأ اسأك قحتسي نم اهتيب ىق دجت نل اهنأ ىرخآلا
 ةليللا هذه بهذت مل اذامل ..ةأجافملا هذهب لوهذم هنأك اهمامأ
 نيبو ةيداع ةرظن هيلإ ترظنو ..اهيخأ عم سأكلا برشتل
 كانه سيل نأك ..هدخ ىلع اهب تبرت اهنأك ةماستبا اهيتفش
 : اهتماستيا لالخ نم تلاقو « ةأجافملا هذه هلمحت ديدج

 دعن ملو روهش نآلا ترم دقل ..ىنعمساو ..لداع اي سلجا -
 هنأ دجأ ىنإف كلذل ..انك امك رخآلا ىلإ انم لك دوعي نأ عيطتسن
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 نوكت الو ..لصفنن نأ ىأ ..هتايح انم لكل نوكت نأ لضفألا نم

 ..كتجوز نوكأ الو ء ىجوز

 : الوهذم حاصو

 ..نيدصقت اذام -

 : مستبت لازت ال ىهو تلاق

رح حبصي انم لكو ..قالطلا دصقأ -
 نم هتايح ءانب ىف ا

 ..ديدج
 : هنوص زهي فعض ىف لاق

لك ىف ةرح تنأ ..قالط الب ارارحأ شيعن اننكلو
 « كتايح 

 ..ناجوز اننأ مغر رح انأو

 : ددهت اهنأك ةدح ىف تلاق

 اننإ ..اجاوز ربتعي ال دحاو تيب ىف شيعن نأ درجم نإ -

 هلك قالطلا شيعنو ةيعيبط ةايح اهلعجنلف تيبلا لخاد ناقلطم

 ىنلعجت الو « قالطلا ىلع ةممصم ىنإ ..تيب انعمجي نأ نود

 ..ىرخأ لئاسو ىلإ أجلا

 ىف خرصو هباصعأ ريثتو هيلع فحزت ةروثلاب سحأو

 : اههجو
ص نم هانشع ىذلا بحلا الإ انعمجي نكي مل -

 ماد امق.:.انايب

 ..قلاط ..قلاط ..قلاط تنأف كنع ىلخت دق بحلا

 نم رمخلا ةجاجز عفرو هدي دم نأ دعب اجراخ اهكرتو

 ةريهش هيلإ ترظنو ..اهمطحو ضرألا ىلع اهب ىقلأو اهمامأ

 ىفتخلا ىتح هتعبتتو ةرخاس
 تجرخأو بالودلا تحتف مث «

 ا
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 ..برشت تداعو ..ىرخأ ةجاجز

 ..امهتيب ىف اهدحو شيعت اهكرتو هتلئاع عم ماقأو بهذ دقو
 ىمسر ءارجإ ىأ ذختي مل هنكلو . العف اهقلط هنأ ربتعي هنإ
 تاءارجإب بلاطت :مل ايضا ىهو ::قالطلا اذه نالغإو ليحتل
 هدحو شيعي حبصأ دق امهنم الك نأ ىفكي ..قالطلا نالعإ

 فكيال ..موي لك لاوط العف اهعم شيعي وهو ..نيقلطم انوكيل
 فيكو شيعت فيك ىرت ..اهتافرصت ليختو اهيف ريكفتلا نع

 نأ ديرت اهنأل قالطلا تبلط دق تناك امير ..اهنع ديعب وهو ركفت

 عم رهسلا ىف اهعمجت ىتلا رمخلا ةلش نم ادحاو جوزتت

 رهكوعل لوقا جوزست نإ يطسماال (ينإ يكتم اويكأ
 ..لاح لك ىلعو ..نيقلطمك ناشيعي ناك نإو قالطلا تاءارجإ

 وه هقح نم وهف رخآ جوز نع ثحبت نأ اهقح نم ناك اذإف
 ىه نوكت نأ ىفكي الو ..ىرخأ ةجوز نع ثحبي نأ رخآلا
 رخآ ىلإ ..و..و ..ةمرتحم ةلئاع نمو فرشو قلخ ىلع ىرخألا

 نوكت نأ بجي امنإ ..ةجوز نع ثحبلا ةيلمع ددحت ىتلا ةحئاللا

 ىف ةايح امهعمجت نأ نكمي ىتح ..ةايحلا ليصافت لك ىف هعم

 ىه نوكت نأ بجيف رمخلا برشي ال نآلا وهف ايندلا هذه
 « هنيراصمو هتدعم ىف افعض ىناعي وهو ..برشت ال ىرخألا
 ىلع ..فعضلا اذه ىناعت نيراصمو ةدعم اهل نوكت نأ بجيف

 نم: مهألاو . ةرذغألا نم ةدحاو كقاتضأ لخاو اهيعم ئىدح لقألا
 نوكت نأ بجيف « هرمع نم نيعبرألاو ةسماخلا ىف نآلا هنأ كلذ

 عمج اذإ الإ حجني ال جاوزلا نإف ..لقألا ىلع نيعبرألا ىف ىه
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 ليج .نم :عؤزتي نا بجي هنآ ىآ ..دحناو ليج نم قيققاا نيب

 نيعبرألا

 هتلئاع تيب ىف هتدحو شيعي ىهو ةليوط روهش تضم دقو

 هتايح اليختمو اهيف اركفم هيضقي نأ نود موي ىضمي نأ نود

 ول ىتح اهبح قلطي نأ عيطتسي الو ..اهبحي هنإ ..اهنع اديعب

 سحي أدب دق روهشلا هذه ىف ناكو ..ايصخش ىه اهقلط

 ..هتيراصمو هتدعم ةوق ىتح ..هنايك ةوق لماكل هدادرتساب

 ليصافت لك ىلع ةفرشم تناك ىتلا همأ ةياعرل اعبط لضفلاو

 تناكو ..اهلكأيو همف ىلإ لخدت ةمقل لك ىلعو لب . هتايح

 ىتح ..ةعيبطلل مالستسالا وه بطلا ىف ام ىوقأ نأب ةنمؤم

ف نينسلا فالآ ذنم خيسفلا اوفشتكا دق هللا قلخ مادام
 نأ كش ال

 مرجي ال اذاملف هفاشتكا ىلإ هللا قلخ تعفد دئاوف خيسفلا ىف

 حاحلإ تحت امغرم خيسفلا شتيودنس لكأ دقو . .خيسفلا لكأ

 لكأ نأ دعب العف ةحارلاب سحأ هنأ بيجعلا نم نكلو . .همأ

 امهاوق لك اتدرتسا دق هنيراصمو هتدعم نأك سحأ . .خيسفلا

 لأس نأ ىلإ . .خيسفلا عم ةيضاير ةبعل نايعلت اتناك امهنأك

..عقاولاب فرتعيلو ..برجي ال اذامل ..اموي هسفن
 ىلع مرح دقل 

ب ىف اهلمحتي ال حبصأ دق ناك هنأل رمخلا برش هسفن
 ..هنط

 ىرتشاو بهذ العفو ..اهلمحتي نأ نآلا عيطتسي امبر ..برجيلف

 ا يكل ا ا
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 ..برشي نأ نآلا عيطتسيي هنإ ..ملأ ىأ الو قلق ىأب سحي ال هنإ
 يووخلا ىلإ وعما

 ..ةريهش هتجوزب لصتاو ةعرسب نوفيلتلا ةعامس عفرو
 : نوفيلظلا ةعامس ناعا :ةملك ىان قطني علو: بكيتلا ىف اهنإ

 ..هدي ىف رمخلا ةجاجز لمح نأ دعب الورهم اعرسم ماق مث

 ..ميدقلا ةيجوزلا تيب ..هتيب ىلإ اعرسم قلطناو هترايس بكرو

 نأ ادوعت ثيح اهسلجأو اهدي نم ةريهش دشو تيبلا لخدو

 ةجاجز امهنيب عضوو تايسمألا ءاضقل نامز مايأ اسلجي

 ..نابرشي آدبو ..هل سأكو اهل سأكب ىتأو ماق مث . رمخلا
 ..ىلوألا سأكلا دعب لاقو

 ..انك امك دعنل -

 : هنانضح | يف اهمشتت قلت هنو لاق
 نآلاو ..سأكلا الإ كنع ىنلغشي ال ..ىعم امئاد تنك دقل -

 و
 نم رمخلا برشي هنأك ..اهيتفش ىف هاتفشو ..سأكلاو تنأ

 :ايسسافتا
 ..اداعو

 ىتح ةالصلا ءادأ ىف ىلاغي هنأ الإ ءىش هنم ريغتي ملو

 رفغتسأ ..هسفن نيبو هنيب ددري نأ نع فكي الو . ءاشعلا ةالص

 ..هللا رفغتسأ ..هللا رفغتسأ ..هللا

0 
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 مأ نم ..ناوخأ امهنكلو نيقيقش انوكي مل

 مسا: أ ىفاكلا هثمالا تا هلل اتوعم لكو ةدهاو

 رسيكألا حالا: ::هنيبآ هسا لمحت اهنيذم كف .ةظاعلا 9

 ..قلاخلا ديع ىفطصم رغصألاو ..ىنارفصلا دومحم

 بيرغ هنأب امهنم لك رعشي ناك ىناثلا مسالا فالتخا درجمو

 كلذ مغرو ..ةدحاو مأ نم امهنأب ىتح نارعشي الو رخآلا نع
 تحتو:«دحاو تيب ىف امهو نفعلا نم ةليوط ةلحزم اشانع دقف

 امهنع بيرغب ايقتلا املك ادوعت دقو ..دحاو بأو ةدحاو مأ ةياعر

 مسالا نأل ..ناوخأ امهنأب هل امهيمسا نالعإ دعب هل اركذي نأ

 امهنيب هباشت كانه ىتح الو ..امهتوخأ نالعإل ىفكي ال هدحو

 همأ حمالم نم ائيش ذخأي مل امهنم لكف ..امهتوخأ ضارتفا ريثي

 نم ةروص امهنم الك نإ لب ..دحاو هباشت ىف رخآلا عم هكرشت

 اهل هترشبو ةماقلا ليوط ىنارفصلا دومحم ربكألا خألا ..هيبأ
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 هسأر رعشو ..هيتفش ىتح ىلدم ريبك هفنأو حتاف رمسأ نول

 قلاخلا دبع ىفطصم رغصألا خألا ..هسأر قوف مظنم معان

 ىلع ام لكو ..قماغ رمسأ نول اهل هترشيبو ..ةماقلا ريصق

 ..عيفر قيض طخ ىف هاتفشو ..ريغص هفنأ ..ريغص ههجو

 هنأك ميظنت الب قلطنم تركأ هسأر رعشو ..ناتقيض هانيعو
 ..ضرألا نم ةعطق ىطغت ءادوس ةيرب شئاشح

 ىف نافلتخم امهو ةايحلاب امهنم لك ىعو قلطنا نأ ذنمو
 لصوو ..ناضقانتم امهنأك ..ةايحلا هذه هيلإ امهعفدت ام لك

 قيطي ال امهنم لك ناك ..امهنيب دعابتلا دح ىلإ ضقانتلا امهب
 ..دومحم قيطي ال ىفطصمو ..ىفطصم قيطي ال دومحم ..رخآلا

 ىف شيعي امهنم الك نأ وه ضقانتلا اذه عفاد نكي ملو
 ..هاري نأ لبق تام دق دومحم بأف ..رخآلا بأ ريغ بأ ةياعر

 هنأ الإ ةفينع ةمارص نم هنع فورعم وه ام مغر ىفطصم بأو

 هساسحإ ةيحان نم ىتح ..نيدلولا ةلماعم ىف قرفي ال

 هساسحإ نع هنباب هساسحإ ىف قرفي هنأ ودبي الف ..هفطاوعو
 امه امهب سحي ال بألا اذه نأكو أشن امهالك لب ..هتجوز نباب

 ةلئاعلا تيب ىلع ةمزاح ةرادإ ضرف ىف مراص هنإ ..نانثالا

 دحأ نم ناكدك الإ تيبلاب سحي ال اميرو ..هيف نم لك عمجت

 لب ..اهترادإ ىف حجنيو اهريدي ىتلا ةددعتملا هتاعورشم نيكاكد

 ىلع ارداق نوكي ىتح هزيمي امب هنبا صخي ال هنأك ودبي هنإ
 نيح ىف هثريس ىذلا ىه هنبا نإ ..هدعب نم ثرإلا ةنايص

 هسفن لغشي ال هنكلو ..ثرإلا اذه نع اديعب رخآلا نبالا ىقييس

 اج

 اا !؟ اذه لك كرتأ نمل »* © ١"



 نم امهبجنأ ىذلا نايكلا ىهو ..امهمأ امأ ..ثرإلا اذه ريصمب

 ةأرما ىهف ..دحاو زوك نم ةايحلا ءامب امهدمأو ..ةدحاو نطي

 ..مالستسالا ىهتنم ىلإ ةملستسمو ..ةبيطلا ةياغ ىف ةبيط

 نيب ضقانتلا اذه ةبقارمل عستي نأ نم قيضأ اهل قع ناك امبرو
 هيلع بلغتلا ىلإ ىعسلاو هبابسأ مهف ةلواحمو ..اهيدلو
 اذه لكل الاجم كرتت الققداص ةوخأ ىف امهنيب عمجلاو

 ..ضقانتلا

 نيوخألا نيب دعابتلاو ضقانتلا اذهل ىساسألا عفادلا لعلو

 لك اهب دلو ىتلا ةيصخشلا نيب عساولا حضاولا فالتخالا وه

 ذنم ةيوطنم ةئداه ةيصخش ربتعي دومحم ربكألا خألاف ..امهنم

 همأ ىدث ىلإ ىعسلا هتعيبط نم نكي مل هنأ ىتح ..دلو

 ىكبي الف ..عوجلاب سحي نأ هتعيبط نم سيل نأك ..هعضريل
 ىتح املستسم ائداه لظيو ةعاضرلاب ابلاطم خرصي الو

 هنأ همأ دجت ىتح عضري لظيو ..اهيدث هل مدقتو همأ هركذتت

 ذنمف ىفطصم امأ ..هيتفش نيب نم اهيدث بحستف ىفكي ام ذخأ

 ..ةعاضرلاب ةبلاطملا نع فكي ال وهو ةايحلا ىلإ جرخو دلو
 نم قح نع لزانتي نأ نكمي ال هنأك وأ ..اديأ عبشي ال هنأك

 ملستستو ..قح الب ىتح هيلإ لصي نأ عيطتسي ءىش وأ هقوقح
 تمهو هتيافك ذخأ دق هنأ تردق اذإ ىتح اهيدث هيطعتو مألا هل

 ىتح هتقاط لكب خرصي داعو ءهيتفش نيب نم اهيدث بحست نأ

 مآلا تلواحو عضري وهو مانو ضمغأ ول ىتح ..ىدثلا هل ديعت

 الإ تكسي نأ نكمي الو ءاخراص هينيع حتف هنم اهيدذ بحست نأ
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 درجم ىلإ هعفدت ال هتعيبط نأك ..هيتفش ىلإ ىدشلا داع اذإ

 ربتعي ىهو ..هكلمي ام لكب راثئتسالا ىلإ هعفدت اهنكلو ؛عبشلا

 ..اهيدث كلمت ىتلا ىه همأ تسيلو ..همأ ىدثل اكلام هسفن

 اناك امدنعو ..امهرمع عم عستي ضقانتلا اذه لظ دقو

 هاخأ بعاليل سلجي امدنع هنأ ظحالي دومحم ناك نييبص

 ..بعللا ىف شغي هنإ ةنيشتوكلا وأ ةجيسلا ةبعل ىفطصم
 نم ةقرو وأ ةجيسلا راجحأ نم ارجح لقنيل هعبصأب للستيو

 ..ههجو ىف خرصيف ..بعللا ةنامأ ىلع اجورخ ةنيشتوكلا قاروأ

 ىدحتلا ةوق لمحت ال ةكيرب امئاد هتاخرص تناك نإو

 لوقيو اكحاض هتاخرص ىلع دري ىفطصم هوخأو ..ديدهتلاو

 «شغت ال وأ شغت نأ مهي الو ..ةراطش هنإ ..شغلا وه ام -

 ةرملا ىه هذهو ..بسكت نأب كتراطش دكؤت نأ وه مهملا نكلو

 ىنكلو ..شغلاب ىهتنتو ىتراطش اهيف مواقت ىتلا ىلوألا

 هب مواقت ام دجت نأ نود لبق نم تارملا تاكم كتبسك

 وأ ءشغلا فاشتكاب كلقع لغش نم كسفن محراف ..ىتراطش

 ..ىنبسكت كلعل ..بسكت نأ ىف كفادهأ لك رصحاو ..شغلا مدع

 عمسي نأ دوعت دقف ءافرق هيتفش ىولي نأب دومحم ىفتكاو

ك سحي ىتلا ةرذقلا ءارآلا اذه لثم ىفطصم هيخأ نم
 اهنأ

 ماركلا ىلع نشيرمك

 ناك ةيضاير اباعلأ ىحلا ةيبص عم نابعلي اناك امدنع ىتح

 هنكلو ..قوفتي ىأ ..رصتنيو ..اهبعلي ةبعل لك ىف شغي ىفطصم
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 دحاو نطب ىف 1 :
 هذه ىف شغلا لاجم نأل امير ..مدقلا ةرك ةبعل ادبأ بعلي مل

 ةركلا بعلب اقلعتم ناك دومحم نأ نيح ىف ءارفوتم سيل ةبعللا

 ..هتعيبط نم سيل شغلا نأل
 هاخأ بقري دومحم ناك دقل ..ةسردملا تاناحتما ىف ىتحو

 قاروألا دادعإ ىف ناحتمالا لبق ىلايل ىضقي وهو ىفطصم

 اهيلع لجسي « ماشربلا » قاروأب ةبلطلا عمتجم ىف ىمست ىتلا

 وأ ؛هترتس مك ىف اهيفخيو اهيف نحتميس هنأ ردقي ىتلا داوملا

 ناك دقو ..نحتمي وهو اهنم شغي ىتح هنولطنب ءاحنأ ىف

 ىلع حاجنب قوفتي ناك لب ..ناحتما لك ىف حجني ىفطصم

 قاروأ ىلع دمتعي وأ شغي نأ ادبأ لواحي ال ىذلا دومحم حاجن
 رغصألا خألا نأ ةلئاعلا ىف افورعم حبصأ ىتح ..ماشربلا

 ىف امئاد نيلمازتم نانثالا ناك دقو ..ريكألا خألا نم رطشأ

 نسلا قراف مغر ىساردلا لصفلا سفن ىفو ؛:ةسردملا سفن

 رخأت نأ ىلإ هتلوفط ىف المهم ناك دومحم نأل امبر ..امهنيب

 نأ ىلإ .نتنسألا ةيها عمن اهي قحنلا نأ لإ ةسردلاو هفاملإ

 بيقرلا سردملا طقتلا نأ ةيسردملا تاناحتمالا دحأ ىف ثدح

 نم هيف حاصف ماشربلا ةقرو نع لقني وهو ءىفطصم ةروص

 : ةلاصلا رخآ
 :.تلئنت مدن كلا ةقررتلا ية ت

 ىف ماشربلا ةقرو سد دق ىفطصم ناك هيلإ لصي نأ لبقو

 دومحم سحي نأ نود هيناجب سلجي ىذلا دومحم هيخأ بيج

 لاقو ..ناحتمالا ةظسأ نع هتباجإ ةباتكل اغرفتم ءىشب
 كح
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 : هسأر قوف فقاولا بيقرلا سردملل ىفطصم

 اذه نم سيل انأ ذاتسأ اي بيجع ..ةقرو ىأ ىعم سيل -
 ..شغي نأ لواحي ىذلا فنصلا

 : ناتسألا حاصو

 ..ىنيعب ةقرولا تيأر دقل -
 امنيب ..هئاحنأ ىفو ىفطصم بويج ىف شتفي ذخأ مث

 هيلع فاخي هنأك دومحم هيخأ ىلإ ةثيبخ تارظن رظني ىفطصم
 ىأ ناحتمالا بقارم سردملا دجي ملو ..رخآلا وه شتفي نأ
 ىلإ هتارظن ظحال دق ناك هنكلو ءىفطصم اهلمحي ةماشرب
 دومحمو ..رخآلا وه هشتفي أدب نأب دومحم أجافو هكرتف ..هيخأ
 ىتح هبيج ىف هدي سدي بيقرلا داك امو ..ةأجافملا هقنخت داكت
 : حاصو .ماشربلا ةقرو هنم طقتلا

 ..شغت تنك ىذلا تنأ وه نذإ -

 : لومحم حاصو

 فيك ىردأ الو ..ةقرولا هذه بحاص انأ تسل ميظعلا هللاو

 ..ىبيج تلخد

 .تيشع ام: ئوبش اناةيوطعلا هاو
 ..ءاكبلاب شهجأ مث
 اضوبقم هداقو هبيبالتب كسمأو همحري مل سردملا نكلو

 ءىرب هنأ ىلع مسقيو ىكبي دومحمو ..قيقحتلا بتكم ىلإ هيلع
 ئذلا ىه.هلعلو . .ةماشرمللا هذه يحاانه هناي ةاخأ مهتي نأ نود
 ..هبيج ىف اهسد
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 .هقالخأ ةثامدو هيدأيب ةسردملا ىف فورعم دومحم ناكو

..قفرب هلماعي ةسردملا رظان أدب كلذل ..هعابط ءودهو
 نأ دعبو 

 ةبوجأ نم هبتك امو ماشربلا ةقرو ىف بوتكم وه ام نيب نراق

 ررق ..كانهو انه بوتكملا طخلا ةنراقم مث ..ناحتمالا ةقرو ىف

 سحي رظانلا ةرضح ناك نإو ..ناحتمالا متيل هتداعإو هتءارب

 قيقحتلا ءاهنإ ررق هنإ لب ..دومحم ىلع هتقفش هتبلغ هنأب
 هلك

 ىناعي وهو ناحتمالا ىلإ دومحم داعو ..ثدحي مل ائيش نأكو

 هردص لخاد ةاناعملا هذه ءافخإب فتكم هنكلو :ةمدصلا راثآ

 قلطي نأ نود لب ىفطصم هيخأ هجو ىف اهفذقي ةملك ىأ نود

 ىف هنهذ رصحي نأ لواحي سلجو ..ةرظن ىأ هينيع نم هيلع

 ..ناحتمالا ةلئسأ ىلع ةباجإلا

 نأ دومحم لواحي مل ..ةلئاعلا تيب ىلإ داع نأ دعب ىتحو

 ال رخآلا وه ىفطصمو ..هيبأ ىلإ هاخأ وكشي ىأ ,همأ ىلإ وكشي

 مل ةمدص درجم اهنإ ..هيخأل راذتعا ةملكب ولو عوضوملا حرطي

 قحتست ال ةرباع ةفدص ..مالسب ترم دقو اهباسح بسحي نكي

 ..ةلكشم قلخت نأ

 ىفطصم ناك نإو ..ناحتمالا اذه ىف امهالك حجن دقو

 ..ءىربلا رهاطلا دومحم ىلع هتاجرد ىف قوفت دق شاشغلا

 بأ وهو ةلئاعلا بر ىفوت ىتح ضقانتلا اذه امهب رمتساو

 كلاملا حبصأو ديحولا ثراولا وه ىفطصم ناك دقو ..ىفطصم

 اهنبا ريصم تردق دق تناك مألا نكلو ..بألا هكلمي ناك ام لكل

 اهبيصن نع هل تلزانتف ثرإلا اذه هلمشي ال ىذلا دومحم ربكألا
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 ىوتسم براقت كلذبو ..دومحم اهنبال هترخدا ام تملسو

 خلا ناك نإو اهنيك لكلا معيض انجف نيوخألا نم لك ةاضتعا

 ةدسودملا نها اودلا ةفسلا ىف تالازس هل ناتكالا قاكو اةلاسف
 ىفطصم رغصألا خألا عطق دقو ..بألا ىفوت امدنع ةيوناثلا

 ناكو ..قوسلا ىف لمعلل غرفتو هيبأ توم درجمب اروف هتسارد

 خاب اما .هدلاو ةايح نف اهيلع دودكو قوسلا هذه ىف نعاغن نق
 ةيوناثلا نم ىهتنا ىتح ةسردملا ىف رمتسا دقف دومحم ريكألا

 ىلع نمير ناك هيت قولا ىف علو ,ةراجتلا نك قدقلاو
 انايحأ اهضعبب لماعتيو ..هل تحبصأ ىتلا لاومألاب ظافتحالا

 قف وبسلا لكناو ليئاععلا ىف نوع انقيديم قواقلا نقلو

 عمطي ىذلا فدهلا ىلإ لصي نأ ىه مهملا ..قفاني وأ فيزي ىأ

 نأ نيح ىف ..حبرلا نم ديزملا قيقحت ىلإ لصي نأ ىأ ..هيف
 ىف هب حلفأ ءاوس فيظنلا بولسألاب الإ لماعتي ال دومحم

 ىف امهنيب قراف كانه سيل نأ ىأ ..حلفي مل وأ فدهلا قيقحت

 اهوطمك ىقنلا تاوطخلاو انمودع لك يواتنا ىف قراشلا كلر
 يف ديلا اذه قيومكل
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 وعدي دقو رمخلا اهيف مدقي ..قوسلا لاجر نم مهعم لماعتي

 لخاد متت ىتلا تاوعدلا هذه دهاشي وهو هسفن لخاد ىلغي

 هكرتتو ..لقعلا ناسنإلا بهو دق هللا نأب الإ نمؤيال ىفطصم

حتل هلقع لالغتسا ىف ارح
و ىلصي ال وهو ..هبرآم قيق

 ال

 قيقحتل ةالصلا ىف ةكراشملا ىلإ اموي رطضا اذإ الإ ..موصي

 هذابسلاب رفاطعمإ نيالا ادحا قيراط نفنهجلا سرب فوط

 اقيرف عمجت راطفإ ةبدأم ىلإ ىعُد هنآأل ارطضم موصي ىأ ..هعم

 امايص ىعدي ىأ ..هتالماعم ىف مهيلإ جاتحي قوسلا لهأ نم

 رهظت ال ىهو ..ةملاستسم ةفيعض ..ىه امك همأ نكلو ..تيبلا

آ دومحم ررق نأ ىلإ ..هل ءاضرا اهتابلطتم ريفوتو
 كرتشي ال

 ةثداح لايل عضب اهنع باغ نأ دعبو ..ىلايللا ذه ىف ادبأ هسفنب
أكو ءوده ىف ىفطصم هوخأ

ربتعيو هيلع قفشي هن
 صقان ه

 : الئاق ..لقعلا
8 

| 
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 ىفتكت دقو ,مهعم سلجت طقف كنإ ..هديرت ال ائيش كيلع ضرفي
 لامعأ نم مهرطاوخ ىف رودي ام مهف ةلواحمو ..مهيلع ةجرفلاب
 ..قوسلا ىف لامعأ كل اضيأ تنأ تمدام ..قوسلا

 اعانتقا ال هيخأل ءاضرإ ىلايللا هذه ىف كراشي أدب دومحم ةعيبطكو

 هبلغي نيوعدملا نيب سلجي ناكو ..قوسلا ىف هلماعت بولسأب
 قيضي ناك هنكلو ..مهيلع جرفتلاب ىفتكي العف هنأك تمصلا

 ءاهتنا لبق هتفرغ ىف مهنع هسفن لزعيو مهكرتيو ةعرسب
 ذاش ناسنإ هنأك مهنيب سلاج وهو هنوربتعي مهو ..ةرهسلا
 داكي الو ..مهيلإ جاتحي ال امك هيلإ نوجاتحي الو مهنم سيل
 هنم لينلا نود نكلو ء؛هيلع اوكحاضتي ىتح مهنيب نم ىفتخي
 ..ةوعدلا بحاص هيخأ ساسحإ ىلع اصرح

 لكاشم ىف امئاد شيعي رغصألا خألاو ..رمت تاونسلاو
 دومحم ربكألا هوخأ حبصأ ىتح ..قوسلا ىف هلماعت نم قلطنت

 نم ةيلمع ىأ ىلع مدقي ال دومحم نأ نيح ىف ..لكاشملا هذهل

 هجاوي نل هنا نم ةكئاملا ىف ةئام دكأتي نأ دعب الإ قوسلا تايلمع

 ..ةلكشم ىأ ةراثإل اضرعم اهنم ةئاملا ىف دحاو ناك ول حابرأ

 هاخأ كرشي نأ نع رخآو نيح نيب فكي ال ىفطصم ناكو

 دقو ..هيخأ لام سأر هنإ ..هيلإ لام سأر برقأ هنإ ..هكلمي ىذلا
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 هذه ىعدي ناك امير وأ ..ةحرفلاب قلطنم وهو اموي هءاج

 ىلع انتداعبسب قدمت نا نكي ةيلم نيكا ىلع انهنفو: كفل +
 ةدروتسم ةدمجحم ةجاجد فلأ ةئام نم رثكأ ..اهلك قوسلا

 ىلإ لصي حيرلل ىئدبملا ريدقتلا نإ ..ةيلمعلا هذه نم حبرن

 ..هينج نويلم
 : ةءارب ىف دومحم لاق

 .ماجملا اذهل دقسساو ماق ىذلا نيك

 : اطخاس هيتفش ىولي وهو دومحم لاق

 ..ىمارحو برهمو شاشغ هنأب فورعم رمع جاحلا نإ -

 ةرداصمو روهش ةثالث سبحلاب هيلع مكح نأ قبس دقو
 ..هلاومأ

 : ىفطصم حاصو

 قوسلا ىف رهظت نل ةعاضبلا نأ مث ..هتافرصت لك ىف نوناقلا

 كوكش اهبنجن ىتح نينثالا نحن انمساب امنإ رمع جاحلا مساب

 قوس ةادكنا) نيلكا وم ايا لإ هم رعكسلا ناو

 8 ؟؟4 ا !؟ اذه لك كرتأ نمل ا#



 كرتشي مل ناك نإو ءاريخأ دومحم ملستسا دقو ..ةقفصلا ىف
 ..هينج فالآ ةرشعلا ىدعتت ال ةددحم ةبسنب الإ

 ةيمكلا هذه نأ ةموكحلا تفشتكا ىتح عيباسأ ضمي ملو
 ىلع ةوالع ىرذلا عاعشإلاب ةباصم دمجملا جاجدلا نم :كيشلا
 ترداصو ..كرمجلا تاءارجإ ىف بعالت ىلع ةدمتعم تلخد اهنأ
 لكاشملا فنعأ نم ةلكشم تراثو «جاجدلا ةيمك لك ةموكحلا
 نأ عاطتسا نأ ىلإ ..قلاخلا دبع ىفطصم اهضاخ نأ قيس ىتلا
 هوخأو وه جرخو ..رمع جاحلا ةيلوئسم ىف اهلك ةيلمعلا رصحي
 هعقد ىذلا غلبملا دري مل ىفطصم ناك نإو ..نيكيرب دومحم
 نأ عيطتسي الو ,رمع جاحلل عفد نأ قبس هنأب اجتحم ..هوخأ
 ..هعم هيلع ضبقيو هل اكيرش ربتعي ال ىتح هعفد امب بلاطي

 ..قوسلا تايلمع نم ةيلمع ىأ ىف ىفطصم هيخأ عم مهاسيألاب ىضقي ادبأ هنع ديحي ال ارارق دومحم ذختا اهموي نمو
 ةعماجب ةراجتلا ةيلك ىف هجرخت متأ دق دومحم ناكو

 (حابرأ الإ ققحي ال ناكو ..قوسلا ةايحل هلك غرفتو ..ةرهاقلا
 ىفطصم هوخأ امنيب ..ةفيظن حابرأ امئاد اهنكلو ..ةعضاوتم
 لهأ ريدقت ىف افلتخاو ..ةفيظن امئاد تسيل ةلئاه احابرأ ققحي
 لجر هنأ ىلع هنوردقي دومحم ..امهنم لكل سانلا ةماعو قوسلا
 ..ءابغلا دح ىلإ انايحأ لصت هتفاظن تناك نإو ..فيظن لامعأ
 ددرتي ..ريطخ لامعأ لجر هنأ ىلع ىفطصم هاخأ نوردقي امنيب
 اعطق هكلو ..لماعتلا ىف هبولسأ لوبق ىف هعم لماعتي نم لك
 ..هيخأ نم ىكذأ
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 مامتإ ىلإ ةجاحب لمعلل هغرفتو هجرخت دعب دومحم سحأو

 تنب اهنإ ..هل ةجوز ةيدان رايتخلا ىف ددرتي ملو ..هنيد فصن

 اهبحأو ..ديعب نم اهب بجعأو ..ديعب نم اهاري ناك ..ناريجلا

 ..ديعب نم هب تقلعت دق اضيأ ىه تناك امبرو ..ديعب نم اهانمتو

 ..همأ قيرط نع اهيلإ مدقت نأ درجمب اهب هجاوز مت كلذل

 هاخأو همأ مضي ىذلا ةلئاعلا تيب سفن ىف هتجوزب شاعو

 رهظت وأ هتجوز كرتشت الأ ررق لوألا مويلا ذنمو ..ىفطصم

 نكلو ..ىفطصم اهميقي ىتلا ىلايللا هذه لالخ بيرغ مامأ

 : اجتحم حاصو ضرتعا ىفطصم

 لبقتست ال فيكف ..تيبلا تس تحبصأ ةيدان كتجوز نإ -

 ىئاقدصأ ناك دقو ..هتجوز هعمو ىتأي نم مهنيبو ىئاقدصأ

 فيك نكلو ..زوجع اهنآل مهلبقتست ال ىمأ نأل اننورذعي

 ..مهب بحرتو كتجوز مهلبقتست مل اذإ اننورذعي

 : ةدح ىف دومحم لاق

 ..رمخلا اهيف مدقت ةسلج ىف رهظت نأ ىتجوزل حمسأ نل -

 : ىفطصم حاصو

 ..رمخلا اهيلع ضرفي نمو ..رمخلا لامو اهلام -

 نآل ملستساو دومحم فعض نأ ىلإ لدجلا امهنيب لاطو

 اصوصخ ىفطصم هيخأ ءاقدصأب بيحرتلا ىف هتجوز كرتشت

 ..مهتاجوز عم نيوعدملا نم ةثالث مهنيب نأ ملع دقو

 ءاسنب لاجرلا عمجي لفح ىأ نأ روصتي دومحم ناكو

 ىف نهضعب عم ءاسنلا عمجتت نأ ضرفي تافيرش تامرتحم
 انييوتسييتتجتم
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 اوينجتي ىتح ..ىرخأ ةيحان ىف لاجرلا عمجتي امنيب ةيحان
 دجو هنكلو ..سانخلا ساوسولا هيلإ مهعفدي نأ نكمي ام مهلك
 نخل ةوكلا قسرا تايوزتا يناجب عم لفستلا اهو
 لب تاجوزلا نم سيلو ءىفطصم تاوعد ةيبلت ندوعت ىتاللا
 طلتتخلا ءاسفلاو لاكجرلا نإ دك لعمر نأ للا تافلطتلا وم
 ..ةأرما هيناجب لجر لك ..ىلوألا ةظحللا ذنم ضعببي مهضعب

 بناجب وأ اهجوز بناجب ةدحاو نهنيب تسيل تاجوزلا ىتح
 ..ىرخأ ةجوز

 مجن اهنأك نوروهبم مهو ةيدان هتجوز لاجرلا لبقتسا دقو

 لامجلا نم ءىداه رونب عشي مجن ..مهئامس ىف عمل دق ديدج
 هتجوز ىلع هسفن لفحلا ضرفو ..ءايربألا ةجاذسب عشي ىذلا

 اهبذجي مث ..نيوعدملا نم لجر بناجب سلجت اهسفن تدجوف
 ال اهنع ديعب سلاج هسفن ىهو ..هيناجب اهب درفنيل رخآ لجر
 اهثداحي لجرلا اذه نأ هيلا ليخيو ..اهعبتت نع هانيع تفخت
 لكيلا: قا هنلا ليشو انهدتلا ىف ندموم هناك هيفي ول عالكب
 موقت هتجوزب ءىجوف مث ..هتجوز دي سسحتو هدي دم رخآلا

 نينو اهيفاعم سلجم ناك يذلا لضرلا تلافاب ريق اميز. فاك
 : خرصو هباصعأ ىلع هترطيس لك دقفو ومحم

 ..ةيدان -

 لزق اهقارن نسا هرتعو اهكيفإ ىاطناو هديقم ىلع ةككرت
 ىلإ لخدو لفحلا نم اهب جرخو ءاهتبص ىتلا سأكلا لمحت نأ
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 ..حاتفملاب امهيلع بابلا قلغأو هتفرغ
 ام نكلو .هنوعبتتي مهو نيوعدملا ةنسلا ةشهدلا تدقعو

 ناك لكل :نةيلع وكم انهما وفتطتا تح فكك ةنكسدلا ةكناك
 هيخأل اهموي نم ائيش لقي مل هنكلو .هتجوزل اريثك امالك
 نع ثحبي هلك مويلا ىضق ىلاتلا حابصلا ىفو ..ىفطحصم
 امهدحو اميقيو .هيخأ نع هتجوزو وه لزعني نأ ررق دقل ..ةقش
 دجي نأ العف عاطتسا دقو ..رثكأ لمتحي دعي مل ..هنع اديعب
 ثاثألا عطق نم هجاتحت امب اهدوزي نأو ..دحاو موي ىف ةقشلا

 هنإ ..هلاومأ نم عفد مك همهي ملو ..نيموي ىف ةيرورضلا

 تيب نم جرخ مويو ..عفد امهم هيخأ نع ةلزعلا ىلع ممصم
 ىه امك ىقبت وأ هعم شيعتل هعم لقتنت نأ نم همأ ريخ ةلئاعلا

 كرتت نأ عيطتست ال اهنإ ..هعم مأآلا لقتنت ملو ..ىفطصم عم

 قه نومحم ناك اذإو ..نمكلا اذه لك هنيف تشان ىذلا تيبلا
 انهثنا:..دوقنعلا نختا اضنأ قه ىفظطصخ نإف «نكبلا نبآلا
 :.ةظاحعلا َتْيِن كرثي الاب هعنقي نآ نئفطصم لواحو .:سكضألا
 عمسي نأ قيطي دعي مل هنأك فاج تمصب هحاحلإ لباق هنكلو

 نيب ام حبصأو ..ديدجلا هتيب ىلإ هتجوزو وه جرخو ..ةملك هنم
 ليصل :انيفالكف هنا ةعيطق تانك ىقطنصم هيحنأو نؤسحم
 ثدح اذإ وأ ..ةماعلا تابسانملا ىف لإ هنع لأسي الو رخآلاب
 ىفطصم نع فرعي دعي مل دومحم نإ لب ..ريبك ثداح امهدحأل

 قودسلا' ىف قلطتي هس ام لكو ب ةفديع ةكبسم اهلا

 ققحتو ىفطصم اهب موقي ىتلا ةريبكلا تايلمعلا ىف رصحنيو
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 نأ عيطتسي ةريطخ لكاشم اهب زاتجيو ةمخضلا حابرألا اهب
 نيبو هنيب ةنراقملا نع فقوتي نأ عيطتسي ال دومحمو ..اهزاتجي
 امير ..رخآلا اهيف شيعي ال ايند ىف شيعي امهنم الك نإ ..هيخأ
 هيبأ نع عمسي دومحمف ..هيبأ نع هايند ثرو دق امهنم لك ناك
 ,قوسلا راجت نم اضيأ ناكو ..نيدتلا ىهتنم ىف الجر ناك هنأ

 ققحت ىتلا هفادهأ ىف عضاوتم فيرش هنأب افورعم ناك هنكلو

 لذ قا ةهألا هذه قيقحت ىف فيطت نولسام كشسقيو.ههاوا
 بيلاسأ نم رذق بولسأ ىأ هيلع ضرفي فده ىأ ىلع مدقي
 ناك هنأ قوسلا ىف هنع فورعمف ىفطصم بأ امأ ..شغلا

 لالخ نم الإ فده ىأ ققحي الو لكاشملا شيعي ائيرج ارماغم
 مل هنأ عمس لب ..لامعأ لجرك هتعمس تخطل امهم لكاشملا هذه

 ال هعامطأ تناكو ..هتيادب ىف اهمايأ ناك هنأل الإ همأ جوزتي

 امك .همأ ٍتبناكو ..ةريغصلا لاومألا سوؤر ىف ةروصحم لازت

 اهجوزتف بألا ةافو دعب عضاوتم ثاريم امهيلإ لآ دق اهنبا ناك
 ا ئأ فلس ةدلع نلوتكسا دقو .:ثرزلا اذه ىلع نلوكسل
 ..هيبأ نع هتعيبط امهنم لك ثرو ىفطصم هاخأو دومحم

 ىلع بظاوي ىفطصم هيخأل هتعيطق مغر دومحم ناك دقو
 هنكلو ..مألل نبالا نانح دوزيو اهيلع نئمطيل همأب لاصتالا
 ..ىفطصمب اهلالخ ىقتلي نل تاقوأ ىف اهب لصتي نأ دمعتي ناك
 ..هيلع دري نل ىفطصم نأ قثاو وهو نوفيلتلاب اهب لصتي ىأ
 ..هيخأ ىلإ قوشلاب رعشي ادبأ لظ دقف كلذ مغرو

 نم ةاتف درجم جوزتي مل هنكلو ..اضيأ ىفطصم جوزت دقو
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 ..دومحم جوزت امك ديحم نم اهي :بجعا ةاتف وأ ::ناويحلا تاب

 ةيصخش ىوقأ ربتعي ىذلا ةرازو ليكو ةنبا جوزت هنكلو

 روضحل ةوعد ةقاطب دومحم لصو دقو ..قوسلا ىلع ةرطيسم

 بهذ دقو ..هيخأ ةايح ىف هل لخد ال بيرغ هنأك جاوزلا لفح

 امسقم لفحلا نكي مل عقوت امكو ..هتجوز ةبحصب لفحلا ىلإ

 ناك هنكلو ..ءاسنللا صصخم رخآو لاجرلل صصخم ناكم ىلإ

 ةحرفقب دومحم ساسحإ مغرو ..نيسنجلا نيب طلخي الفح

 لظو لفحلا اذه ديلاقتل ملستسي مل هنإف هيخأ جاوزل ةتماص

 مل ..نيوعدملا ةيقب نيب اهدحو ادبأ اهكرتي ال هتجوزب اقصتلم

 ..همأ بناجب اهيف اهعضو ةرباع ةرتف الإ اهكرتي

 ىلإ همأ هعمو ةلئاعلا تيب نم هتجوزب ىفطصم لقتنا دقو

 نم نآلا هنإ ..ةرهاقلا ءايحأ ىقرأ ىف مخف رصق هنأك اليف

 قاب قه انك لظ:نومحتم اهنيب ,نسصم ىف ةورابلا تايضخشلا

 الو ..تاونس ذنم اهرجأتسا ىتلا ةعضاوتملا ةقشلا ىف ةلئاعلاو

 ىف فيرشلا هبولسأو هتفاظنو هعضاوت الإ هتيصخش زنيمي

 امهنيب ةعيطقلا لعج ام وهو ..هفادهأ نم فده ىأ قيقحت

 ايند نع ادعابت دادزت ايند شيعي امهنم لك ..اديكأ اعقاو حبصت

 ..رخآلا

00 

 ..ةليوط تاونس ترمو
 ..ىداهلا دبع هنبا بجنأ دق دومحم ربكألا خألا ناكو
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 هيلإ ليخيو ..ربك املك ارخف دادزيو هنباب اروخف دومحم ناكو
 نيدتم ىهو ةيادبلا ذنم وهف ..هتعيبط لك هنع ثرو هنبا نأ
 ىلع اربجم سيل هنأك حمس قالطناب ضورفلا لك ءادأب ذوخأم
 لك ىف فيرش فيظن هنإ مث ..ائيش اهيف لعتفي الو اهئادأ
 ةيقب عم بعلي وهو ىتح ..هفادهأ اهب ققحي ىتلا هتايح بيلاسأ
 هلاب ىلع رطخي نأ نود افيرش افيظن الإ بعلي مل وهف لافطألا
 متأ ىتح ىداهلا دبع ربك دقو ..ةبعل ىأ ىف زوفيل لياحتي نأ
 ةراجتلا ةيلكب قحتلي نأ راتخا مث ؛مئاد حاجنب ةيوناثلا هتسارد
 كلذ لالخ أدي دقو ..هيأر هدلاو هيلع ضرفي نأ نود هدلاوك

 ناكو ..هدلاو اهيف لماعتي ىتلا قوسلا لامعأ مهفيو صوغي
 .دلاولا اهب عنتقيو ..لمعلا هيجوت ىف هءارآ هدلاول لوقي انايحأ
 لعلو ..هيبأ نم ىكذأ هنأك ودبي هنإ ..حاجنلا ققحت نأب ىهتنتو
 شعي مل وهف ..ربكأ ءاكذب هتدوز دق اهيف شاعو دلو ىتلا ايندلا
 صتمت ةيساق ةيسفن لماوع هيف ريثي مأ جوز عم هتيب ىف ابيرغ
 ىف هعم شيعيو هقيقشب سيل خأ هل نكي ملو ..هئاكذ نم اءزج
 ..هايند تسيل ايند

 ىلإ هيف هيبأ ةقث تغلبو ةعماجلا ىف جرخت دق نبالا ناكو
 نم لامعألا هذهب ققحي وهو ..هلامعأ لك ةرادإ ىف هلّكو دح

 ال فيظن فيرش حاجن وهو ..هققحي بألا ناك امم رثكأ حاجنلا
 مالكل نبالا وأ بألا ضرعت نأ نكمي لكاشم ىأ هضرتعت

 اقل

 ىداهلا دبع امهنبا نإ هل لوقت هتجوزب اموي دومحم ءىجوف نأ ىلإ
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 اذام ..عله ىف دومحم قهشو ..ىفطصم همع ةرايز ىف ناك

 ..نيتلئاعلا نيب ةلماكلا ةعيطقلا مغر ىفطصم هيخأب هنبا عمج
 لامعأ ىف ىداهلا دبع ةراطش نع عمس دق ىفطصم ناك امير

 ..هتداع ىه امك هلغتسيل هداطصاف قوسلا

 : هيلع رطيس ىذلا

 ..هنييو ىنيب ام لك تعطقو

 علهلا متك عيطتسي نأ نود اروف هلأسو هنيا دومحم ىدانو

 ..ىفطصم ىخأ ةرايز ىف تنك له -

 : ءوده ىف ىداهلا دبع لاق

 ..هترايز ىلإ تبهذ ..معن -

 : بألا لاق

 ؟ ةرايزلا هذه ىلإ كاعدو كب لصتا ىذلا وه له -

 : هتماستبا دقفي نأ نود ىداهلا دبع لاق
 ::ةترائز ثيلطو هي تلصتا ىذلا ان[ 9 د

 : بألا حاصو

 !؟ هنم ديرت تنك اذام ..اذامل -

 : ىداهلا دبع لاق

 ..هقرعأو ىمع ىرأ نأ تدرأ ىنكلو ..ءىش ال -

 : هتاسأم شيعي داع هنأك بألا لاق

تدعتبا ىنأ ىتح ريثكلا اذه كمع نم تيناع دقل -
 ,هنع 

 : دورب ىف ىداهلا دبع لاق

 ..رخآلا انأ هعطاقأ ىتح اًئيش هنم ناعأ مل ىنإ -

 00 يي
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 : بألا حاصو

 ىف لالحنالاو ..فيزتلاو ..بذكلاو ..شغلا هتعيبط نم نإ -
 ..هنيثارب ىف عقت نأ نم كيلع فاخأو ..لمعلا تالاجم لك

 : قفرب هيلإ رظني وهو لاقو .هيبأ بناجب ىداهلا دبع سلجو
 نوشاشغ مهنأ قوسلا لاجر لك نع عمسأ ىنإ ىبأ اي

 ترجهل هعمسأ امل تملستسا ولو ءنولحنمو نوفيزمو نوباذكو
 نتكلاو كاز اذهل هذه لكل يفك شرعا ال نسحب انولك ىودفلا
 متهأ الو ءسانلا نع هعمسمأ امب متهأ الأ ىلع ىسفن تدوع

 لماعتلا وه هب متهأ ام لك ..ضعب عم مهضعب سانلا لماعتب
 ىنشغي نأ نكمي ال هنكلو ءرخآلا مهدحأ شغي دق ىأ ..انأ ىعم

 امأ ..شاشغ ىنشغي نأ نم ىوقأو ىكذأ ىسفن ربتعأ ىنأل ..انأ

 هعم لماعتلا عطاقأ ىنإف العف ىنشغي نأ دحاو عاطتسا اذإ

 نم رثكأو ..مويلا ىتح ىل ثدحي مل ام وهو ىايند نع هدرطأو

 مهعم لماعتلا ىلإ ىتجاحب مهفرعأ نم لك طبرأ ال ىنإ ..كلذ

 الو ..قوسلا جراخ نم مهفرعأ نم لكب بحرأ ىنإ ..قوسلا ىف

 امهم ناسنإ ىأب ىنعمجت ةفدص ىأب بحرأ لب ..مهنيب راتخأ

 قا اينغ ناك ماوس ءازعلا عأ لالخلا لكفي ءاوؤنس ..لكفم نك
 هذه نوم نكصحتلا ال قولا نإف الكشاف: ىآ اهات كريقتف
 اناو اهلك ايناذتلا قوس ىف قونسلا نكلو : ةفيسفلا ةركادلا

 ايندلا لمحتل ىلقع عستي نأ ىلع ىسفن بردأو هللا مهلتسأ
 ال ىنأل ىسفن قح ىف رصقم ىنأب سحأ امئاد تنكو ..اهلك

 ول ىتح ..كوخأ ..ىمع وهو ..ىبأ دعب ىلإ سانلا برقأ فرعأ

 8 !؟ اذه لك كرتأ نمل " ؟54 8



 تلتلتلل

 كنيب ىرج امع الوكسم تسل ىنإ مث ..قيقش ريغ اخأ ناك
 ىرجي نأ نكمي ام ىسفنب فشتكأ نأ بجيو ..نامز مايأ هنيبو
 نإو كنذأتسأ نأ نود هيلإ تيهذو تأارجت كلذل ..انأ ىنيبو هنيب
 ..ىمأ تغلبأ دق تنك

 ناعي مل وهف ..قح ىلع هنبا ناك امبر ..هسفن عم بألا هاتو
 ..هئانيأل هتاناعم ثروي نأ بآلا قح نم سيلو .. هاناعام
 مث ,؛هءارآ مهيلع ضرعيو ,خيراتلا ثادحأ مهل ىوري نأ ىفكيو
 نم هب نوعنتقي ام قيقحتو مهخيرات ةهجاوم ىف ارارحأ مهكرتي
 : هل لاقو ةشهتزم ةمانبعبا' هثيال عستياو .:ءازآ

 ..ىفطصم ىخأ كلبقتسا فيكو
 : اقلطنم نبالا لاق

 نأ دعب ىندجو دقو ىبأ هنأك ..ةبخاص ةحرفي ىنليقتسا -
 ءرخآلا نع بيرغ هنأب اندحأ سحي مل لب ..هنع اهئات تنك
 دعب ىنأ عقاولاو ..رخآلا نم اندحأ نيمورحم ادبأ نكن مل اننأكو

 روصتأ انأو هيلإ تبهذ دقف ..هيلع قافشإلاب رعشأ تأدب ةرتف
 أدب هنكلو ..همامأ ام لكب شطبي رابج ىوق هنأب هنع عمسأ امك
 ..هتدحو ىلإ هفعض بسنيو ..هفعض نم وكشي هنأك ىنثدحي
 اربك ..نيدلو بجنأ هنأ مغر هتجوز تيفوت نأ دعب ديحو هنإ
 ىف هكراشيو هيبأ ةيلوئسم لمح ىف امهنم دحأ مهاسي نأ نود
 ىلع فزعلا فرتحي ىناثلاو ءابيبط حبصأ امهدحأ ..هلمع
 لصفناو امهنم لك جوزت دقو ..ةيقيسوم ةقرف هلو راتيجلا
 ضعبب امهدمي نأ اجاتحا اذإ الإ هناركذي ال لب ..هيبأ نع هتلئاعب
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 ىمع لوح سيل ..رخآلا نع امهدحأ لصفنا هانبا ىتح ..هلاومأ

 نيبو هنيب الو .هنيب الو اننيب ال ..ىلئاع طابر ىأ ىفطصم
 ..هدالوأ

 : هاخأ ىثري هنأك بألا لاقو

 ادبأ طبتري نكي مل ..هيلع ةرطيسم هتيدرفو دلو ذنم هنإ -
 هتيدرفب لصفني نأ ابيرغ سيلف ..ىب الو ءهمأب الو ..هيبأب ال
 ..هدالوأ نع ىتح

 : همع ىلع اقفشم لازي ال وهو ىداهلا دبع لاق

 ..ضعب ىلع هضعب راهنم ههجو ..اراهنم ودبي هنكلو -
 ودبي هنإ ..ضعب ىلع هضعب راهنم اضيأ هنأك لدهم هماوقو
 ..رغصألا تنأو ربكألا خألا وه هنأك كل ةبسنلاب

 : هيخأ ىلع قفشي ال هنأك بألا لاق

 ,ةريطخ لكاشم هطوحت ةفينع كراعم ىف هرمع ىضق دقل -
 ..ةخوخيشلا وحن ىنقبس ىتح هنايك كهنأ كلذ لك نأ كش الو

 :ةلفاف ىرطخشاو ةيفاح ةعاتسقيا :تأآلا مستناو
 دقو ..ءىش لك ىلإ ىنقبسي هنأب ىهابتي امئاد ناك دقل -

 ديعاجتلا نأ تظحالو ىمأ تتام نأ موي نيماع ذنم هب تيقتلا

 الآ ىندوع دقف ىتقفش رثي مل هنكلو ..ههجو ىلع فحزت تأدب

 ..هيلع دحأ ةقفش ضفريو «لاعتم هنإ ..هيلع قفشأ
 ةففتشلاب ةساسحلا ىف افراغ لازي ال وهو ئداهلا قبع لاق

 : همع ىلع

 ناك نإو ..هلامعأ ىف ريثكلا ىناعي هنأب تسسحأ دقل -
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 ..هيناعي امب ىنحراصي

 : هنبا نع هينيع دعبي وهو بألا لاق
 وأ ةاناعملا ىعدا ءاوس ىفطصم ىخأ قدصأ نأ دوعتأ مل -

 دقف ..ىناعي هنأي سحت تنأو صرحت نأ كوجرأف ..ةوقلا ىعدا

 تنأ نوكت هفادهأ نم رخآ افده ىفخت ةيذاك ةاناعم نوكت

 : ادعتبم موقي ىهو ىداهلا دبع لاق
 ولع تدك نا نطخيس نها ال ونا ا نكمل

 : هدلاول لوقي ىدهلا دبع داع مايأ دعبو
 نلعي داكي ..ةيكن ىف هنإ ..ىمع ةرايز ىف تنك دقل -

 ددسيل كيف ميقي ىذلا نقلا عيني نأ روق هنأ ىتحي .:ةسالقإ
 اذه عيب ةيلمع ىف هدعاسأ نأب هتدعو ىنأ ىتح نويدلا ضعب

 :نيفقلا
 : هوبأ هيف حاصو

 ..ىنابملا ءارش ىأ عيب دهعتت ىتح اراسمس تسل كنإ -

 : ءوده ىف ىداهلا دبع هنبا لاق

 هعم قافتالاو راسمس نع ثحبلا ىف كرتشأ نأ هتدعو -

 لمحتي نأ عيطتسي دعي ملو .كهنم هنإ ..ةيلمعلا ةعجارمو
 سا ان نكمطاو ةهنكيو ةلماك ةيلوكسملا

 ..هنع هيبأ ءاضر رارمتسا نم قثاو ىهو ىداهلا دبع دعتباو
 : الئاق هيلإ داع مايأ دعبو

 ..كايؤر درجم ولو ..كنع داعتبالا قيطي دعي مل ىمع نإ -
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 نأب هتعنقأ ىنكلو ..هترايز ىف كبحصأ نأ ىلع حلي ناك دقو
 ..ربكألا خألا ةرايزب ءىدابلا نوكي نأ بجي رغصألا خألا

 ءاستل اذهتانكد اول فاسو
 ءاقل ىلإ قوشلاب العف سحي دومحم أدب دقف ةأجافملا مغرو

 لمع ىأل عستي نل هيخأب خأ ءاقل درجم هنإ ..ىفطصم هيخأ
 لاوط العف دومحم ىضق دقو امهيتعيبط نيب فالخلا زربي
 ىصويل هلضفي ناك ام ركذتيو ..هيخأ لابقتسال دعي وهو مويلا
 سحأ همامأ ىفطصم هاخأ ىأر امدنعو ..هل هدادعإب هتجوز

 حفاصي نأب ايفتكي ملو ..هينيع نم قلطنت داكت ةحرفلا عومدب
 عومدلا تراهناو ..ناضحألا امهتعمج لب رخآلا امهدحأ

 قلطت امهتايركذو اريثك املكتو ..امهيتنجو ىلع العف ةتماصلا
 ىلإ لصو فالخ نم امهنيب ناك ام ايسن امهنأكو ..تاكحضلا
 : ىفطصم لاق نأ ىلإ ..امهنيب ةعيطقلا دح

 ىذلا عورشملا ليصافت ىداهلا دبع اننبا كيلع درس له -

 : دومحم لاق

 لخد كل عورشم ىأ نع ىنثدحي مل ىنبا نإ ..عورشم ىأ -
 ..هيف

 : همعو هيبأي حرف ىهو ىداهلا دبع لاق
 لخدتأ نأ نود امكنيب عورشملا اذه ضرعي نأ تلضف دقل -

 طعم تضم و سابسألا اهناو ليصألا اهكناق :هنهرش ف
 : ريبك لمع ىلع لبقم هنأك ةيدج ةجهلب لاق مث
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 ..ىلامعأ ىف ةريثك بعاتم ىناعأ ىنأ ملعي ىداهلا دبع نإ -

 لاملا سأر ابيرقت ىزاوي اميلس لازي ال ىذلا لاملا سأر نكلو

 مضنن نأ ىف تركف دقف كلذل ..دومحم اي تنأ هيلع دمتعت ىذلا

 نوكي نأ ىلع كلذو ..كلامعأو ىلامعأ ىلوتت ..ةدحاو ةكرش ىف

 هلو ..كنع ليكو وه امك ىنع اليكو ىداهلا دبع ىنباو كنبا

 ..لمعلا ةرادإ ىف ةيرحلا قلطم

 : لاق نأ ىلإ اليوط دومحم تكسو

 :.ىداهلا نبع أن تفأ كبار اهذج

 : ةيدج ىف ىداهلا دبع لاق

 ئذلا لاملا نار ةساود: نم ئقطسصم نمنع ىثتكم ننقل -

 نأ قثاو انأو ..انلام سأر ةسارد نم هتنكم امك ..هب مدقتي

 :.هللا نذإب اريبك احاجن.ققحتسا انتكراشم

 : الكاق ىفطصم هيخأ ىلإ دومحم تفتلاو

 ؟ كدالوأ نيأو -

 : هسفن نم رخسي هنأك ىفطصم دهنتو

 عم تقفتا دقل ..نثمطاو ..مويلا ىعم اناكل امهارأ تنك ول -

نبأ نم دحاو ىأ مسا لخدي الأ ىلع ىداهلا دبع
 دقع ىف ىئا

 هللا ىلإ بهذأ نأ دعب ثرإلا نم امهييصن ذ نوكي نأو ..ةكرشلا

 ثرإ ىف قح ىأ نود لاملا سأر ىف امهقح ىلع اروصقم

 ةكرشلا لامعأ ىف لخدتلا قح امهنم ىأل نوكي نل ىأ ..ةكرشلا

اعنتقم تحبصأ دقل ..ىتامم دعب وأ ىتايح لالخ ءاوس
 انأ ىنأب 

 ..ىداهلا دبع وه دحاو انبا الإ بجنن مل تنأو

 اتت
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 ..عستت ةقيضلا هتماستباو ..ريكفتلا ىف قراغ دومحم

 تضم نأ دعب ..ىفطصم هيخأ عم سلجتل اهدشي داعو ةقشلا

 نأكو ..بيرغ لجر ىأ ءاقل اهيلع مرحي ناك ةليوط تاونس
 ..ءايرغلا دحأ ىفطصم هاخأ

 ..تريغت ايندلا نكلو

 هوم هم

 ةسرهف ةقاطب

 سودقلا دبع ناسحإ / اذه لك كرتا نمل
 ٠٠١8 . ةفاقثلا عاطق . مويلا رايخأ : ةرهاقلا
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 عاديإلا مقر
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 ىلودلا ميقرتلا
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 سودقلا دبع ناسحإ بتاكلل ةلماكلا لامعألا

 ىلوألا ةبرجتلا
 بحلا ىهتنم

 هاتفش

 عيطتسأ دعأ مل فسآ

 كعم ىنيريحت ال ىتنبأ اي
 صقرأ انأو ركفأ نأ عيطتسأا ال

 ناخدلا ريطي ال ىتح
 تاعئاض تاجوز

 ىبيج ىف لازت ال ةصاصرلا
 ةروث نع ثحبلا

 قلؤللا مايأ تضمو
 ةبالغلا ىداو ىف

 ةيسايس نطازح
 ضرألا نع ؟ديعب

 حيفص نم ةبلع
 دودسملا قيرطلا
 دمحأ ةجوز
 كدسج سيل ال

 مهي ءىش ال

 ١١ج سمشلا ءىفطت ال

 ”.ج سمشلا ءىفطت ال

 لجر انتيب ىف
 ءادوسلا ةراظنلا
 بحلا عناص

 بحلا عئاب
 ىرمع نيأ

 نامرحلا رئي
 عيفرلا طيخلا
 ىبلقو ىلقع
 ىسايسلا عراشلا ىف ىهقم ىلع
 خيرات اهل سيل ةداعسلا
 نسح روتكدلا ةلاح

 اهل ادبأ نكي مل

 ىدحو انه ىنوكرتت ال
 رخآلا نوللا
 صوصل انلك ىزيزع اي
 فيصلاو تانبلا

 مانأ ال
 ةرح انأ

 ىردص ىف ءىش
 6 نويع ثالثو فنأ

 ىبأ بابلج ىف شيعأ نل
 كتمدخ ىف ةديس

 ءاضيب نانسأ نهل ءاسنلا

 ىتماستباو ىعومدو ىمد
 بابضلا قوق ةايحلا

 رمقلا رهظي ملو سمشلا تباغو

 ةرورغمو ةبعص تناك

 مارحلاو لالحلا قوف
 طيواطولا ركو
 اذه لك كرتأ نمل

 ةأرما نأ تيسنئو

 ناطلسلا تنب

 ليوطلا رمعلا دعب تهاتو

 ةمطاف اهمسا ناك ةميزهلا

 ىسايسلاو ةصقارلا

 هللا باحر يف بحلا

 ةيلاخلا ةداسولا

 ضيبألا رعشلاو ءارذعلا

 مشت ال فونأو درولا ةحكار

 يبابش مايأ
 دوسألا بوثلا ىف بوقث



 سرهف

 ؟ ةلفطلا هذه ىنذخأت نيأ ىلإ

 بهذ قيدص

 نفلاو بحلا

 !؟ اذه لك كرتأ نمل

 تارهاظملا مايأ

 ةقيقد دعب ةقيقد
 صوصللا دحأ ةايح خيرات

 ىتجوز ال ىتنبا

 سيطارق ةايحلا

 هللا رفغتسأ

 ةدحاو نطب نم نابيرغ

 نت
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